Smlouva e. xŘÚĺĺan2645
č.sm!. dodavateIe 00í /20ĺ 8/soD/SR
na dodávku AV technlky pro sál ZPk
uzavřenádle ust. s 1746 odst' 2 zákonać,.8912012 Sb., občanský zákoník

Smluvnĺ stľanv

í. objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
53211 Pardublce
tČo: zoa 92 822
DIC CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického kraje
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k podpisu protokolů
Bc. David Rezler, Zbyněk Hála

Bankovníspojení:ČsoB, a. s. Pardubice
ć,',J. 22043022110300

2. Dodavatel:

PCS spol. s r. o.
Na Dvorcĺch 181122
140 00 Praha 4

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. C 527
ICO: 005 71 024
DlČ: CZ00571024
Zastoupen:
osoby oprávnéné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:

ošoby oprávněné

k podpisu protokolu

o

předání

a

převzetí díla

Bankovní spojení: Citibank a.s', Praha
č. účtu:2516440903ĺ2600
č. účtuumoŽňující dálkový přístup dle $109 odst.2 písm. C)zákona
ć,.235ĺ2oO4 S. o DPH: 2516440903/2600

dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy
podle
a objednatel se zavazuje za ráaně a včasně dodaný předmět smlouvy zaplatit'cenu
článku ll. smlouvy, ato za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího ŕízenína nadlimitní veřejnou zakázly|^a
dodávky s názvem ''Dodávka AV technlky pro sát ZPk'', (Evidenčníčíslove YVZ:72018oo5o91j zadávané dle zákona č)' 134t2o16 Sb., o zadávání veřejných zakáz9k, v platném znění
zakázky a dodavatelem
ioale i"n ,,zákon") mezi objednatęlem jako zadav-atelem této veřejné
(systémové
číslozakázky:
zakázky
veřejné
této
k'plněňí
iáŕď uvoräny' áodavatelóm
P18V00000028).
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čIaner l.
Předmět smlouvv

1.

2'

Předmětem plnění je dodávka audio a video techniky, včetně hlasovacího systému,
a slaboproudých rozvodů pro sál Zastupitelstva Pardubického kĘe v budově objednatele
(dále jen "sál ZPk'') dle technické specifikace a položkového rozpočtu, které společně
tvoří přílohy smlouvy (dále jen ''předmět plnění'').
Předmětem smlouvy jsou rovněŽ veškeréinstalačnía montáŽní práce včetně dopravy,
demontáŽ stávající AV techniky, zaškolenípracovníkůobjednatele, konfigurace a
nastavení nutné k řádnému splněnĺ smlouvy, záručníservis a zkušební provoz dodané
techniky v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo jejími přílohami.

Clánek ll.
Cena

3.

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí

dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 5 996 420,-Kć
DPH

4'
5.
6'

21o/o

1 259 248'36 Kč

cena celkem včetně DPH 7 255 668'36 Kč.

Cena včetně DPH je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškerénáklady dodavatele
vzniklé v souvislosti s realĺzacípředmětu smlouvy popsaného v čl. l. smlouvy a v jejich
přílohách. Cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňoqých předpisů
majícíchprokazatelný vliv na uvedenou cenu.
Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto
článku ve dvou dílčíchplatbách ve výši 80o/o a 20o/o z celkové ceny, a to na základě faktur
vystavených v souladu s dalšímipodmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem
uvedeným v ustanovení l' obchodních podmínek, které tvoří přílohu č' 1 smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenífaktury

objednateli

cÉnek t.l.

Způsob p!nění

1'
2.

Dodavatel

povinen plnění předmětu smlouvy předat objednateli (případně dle

charakteru plnění provádět pro objednatele) bez vad a nedodělků.

Součástí plněnípředmětu smlouvy bude zejména:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)
3.

je

demontáŽ stavájící audio a video techniky včetně hlasovacích prvků v ZPk
(zůstává v majetku Pardubického kĘe)
dodávka audio a video techniky dle technické specifikace a její instalace podle
pĘektové dokumentace (příloha č' 3 smlouvy) a v souladu s harmonogramem
stavby (příloha č. 4 smlouvy)
zpracování a předání veškerédokumentace
poskytnutí licencía instalačníchsad na pouŽitý software
technické a odborné školenípro administrátory dodaného předmětu plnění,
maximáĺně pro 10lidí
zkušební provoz
záruöníservis

Zpracováním dokumentace se rozumí kompletní dokumentace konečnéhoprovedení
zahrnující detailní popis všech rozhraní, včetně popisu umístění prvkŮ a zakreslení
skutečného stavu kabeloqých tras, zpracování provozní a bezpečnostnídokumentace.
Dokumentace bude předána v písemné i elektronické podobě ve formátech MS
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Word/Excel, MS Visio a PDF.
4.

5

Zkušebnímprovozem se rozumí doba určená k ověření poŽadovaných funkcí předmětu
plnění. Doba zkušebníhoprovozu zaćíná běŽet dnem protokolárního předání předmětu
plnenĺ a jeho předáním do zkušebníhoprovozu. Délka trvání zkušebníhoprovozu bude
minimálně 1 měsíc. Pokud dojde vprůběhu zkušebníhoprovozu kzávadám, doba
zkušebníhoprovozu se prodluŽuje o stejnou dobu, po kterou nebyly informačnísystémy
plně funkčnł.zrušeoníprovoz bude ukončen protokolárním ukončenímzkušebního
provozu a předáním předmětu plněnído rutinního provozu'
Dodavatel se zavazuje zajistit přítomnost odpovědného technického pracovníka
dodavatele na nejbliŽšímjednání Zastupitelstva Pardubického kraje od protokolárního
předání předmětu plnění.
Clánek lV.
Teľmĺnolnění. místo plnění. dílčíolatba

1

2

3

4.

5.

6

7

Místem plnění je budova sídla Pardubického kraje, náměstí Komenského nám. 125,

Pardubice, l. NP, sál zastupitelstva.
Dodávka předmětu plnění bude probíhat v součinnosti s dodavatelem stavebních prací'
Dodavatei má povinnost zahájit plnění smlouvy bezprostředně po předání staveniště
dodavateli stavebních prací, a to v souladu s harmonogramem, kteý bude připojen ke
smlouvě do 14 dnů po podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Kompletní dodávka,
včetně instalace a zpracování dokumentace bude dodavatelem dokončena do 31. 10.
2018' V případě prokazatelného prodleníse souvisejícími stavebními pracemi bude tento
termĺn pioáIouzen o dobu uvedeného prodlení, a to bez sankčníchnásledků pro
dodavatele.
převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol (protokolární předání
přebmětu plnění). Na základě předávacího protokolu vystaví dodavatel v souladu s čl' ll.
o/o
z celkové ceny.
této smlouvy fakturu na první platbu ve r4ýši 80

o

je

dodavatel povinen zapoćít před
v místě plnění
plnění
a dokončit nejpozději do konce druhého týdne
protokolárním předáním přeômětu
zkušebního provozu.
Zkušební provoz v délce min. 1 měsíce zaćne běŽet následující den po protokolárním
předání prbometu plnění. Celý předmět plnění bude po úspěšnémdokončenízkušebního
p'ouo'u předán do rutinního provozu. o ukončenízkušebního provozu bude sepsán
ukončovacíprotokol.

Školenípro administrátory

Úhrada druhé platby ve r4ýši 20 % z celkové ceny bude provedena po řádném
protokolárním ukončénízkušebníhoprovozu a předání všech částído rutinního provozu

bez vad a nedodělků, a to na základě vystavené faktury dodavatele v souladu s čĺ.ll. této
smlouvy a ustanovení l. obchodních podmínek.
Převzetí předmětu smlouvy a podepsání protokolů jinými neŽ oprávněnými osobami
nebude povaŽován o za ŕáđné.objednatel je povinen protokolárně převzít pouze plnění
bezĄevných vad.

Glánek V.
Součásti Smlouvy
Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1: obchodní podmínky
Příloha č. 2: Specifikace a poloŽkový rozpočet
Příloha č. 3: PĄektová dokumentace
Příloha č' 4: Harmonogram
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přílohy jsou chápány jako vzájemně se 'vysvětlující a doplňující.V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.

2' Tyto

Clánek Vl.
Závěrečná ustanovení

8.
9.

objednatel předá dodavateli přísluŠnoudokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
Tato smlouva nabyivá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran.

10. Smluvnístrany se dohodly, Že Pardubický ką bezodkladně po uzavřeníSmlouvy o-dešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o
uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt
pro notifikaci o uveřejnění.

1

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních
stran řídízákonem ć,' 89ĺ2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

12. Veškeréspory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě
řádem obecnými soudy.

s

českým právním

13. Smluvní stranystvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasís ní. Smluvnístrany prohlašují, Že se smlouvou cítíbýt vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
dŮkaz čehoŽ připojujíníŽe své podpisy.
14. Neplatnost, neúčinnostnebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, úöinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy' Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V
případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

15' Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran'
Změny kontaktních osob se povaŽují za provedené dnem doručenídoporučeného
dopisu druhé smluvní straně.

16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí 2 vyhotovení a
dodavatel 1 vyhotovení'

17' Právníjednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 23. 4' 2018 usnesením č.
Rt1034118.

V Pardubicích dne:

1

ĺ, 05' 2018

V Praze

dne:

ĺ ł. 05.

łłl {ŔB
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Příloha č. 'ĺ smlouvy č. KŔUl1Bt22645

obchodní oodmínky
Ustanovení l.
Platební a fakturační oodmínky
1

2.

3

4.

Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která
nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s
vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze
vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit.
opraüněným vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatnosti faktury' Nová
lhůta splatnosti začínáběžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené
nebo nově vyhotovené faktury s příslušnýmináleŽitostmi, splňujícípodmínky smlouvy.

Veškeréúčetnídoklady, každá faktura, musí mít náleŽitosti daňového dokladu Ve
smyslu ust. $ 28 odst' 2 zákona ć,' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

5.

6

Cena bude objednatelem uhrazena na účetdodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to
na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura můŽe být vystavena nejdříve
dne následujícího po dni podepsání protokolu.
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit Íakturovanou částku vŽdy na
ten účetdodavatele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkoqý
přístup dle ust. s 109 odst.2 písm. c) zákonać.23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů' JestliŽe bude na faktuře uveden jiný účetdodavatele, neŽ
takto zvďejněńy, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšíhooprávněn
zaplatit na uvedený účetpouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na Účet správce daně' o takovémto postupu dodatečně
písem ně nformuje dodavatele.
i

7

Pokud je v okamŽiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem avzniká tak ručenídleust. $109 odst. 3
zákona č)' 235l2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, bere
dodavatel na vědomí, Že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na ričet dodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo
na účetsprávce daně. o takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodav_atele.

8

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtuobjednatele

Ustanovení ll.
Zoůsob pľovádění
Dodavatel bude při zajišťování dodávek postupovat s odbornou péčí.Dodávky, práce
a sluŽby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby dodávka odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu
pouŽití.
2

povinen dodat předmět smlouvy ve sjednané době v poŽadovaném
mnoŽství, játośtia provedení a v souladu s dalšímipodmínkami stanovenými
smlouvou' Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky především veškerépráce
dle poŽadavků objednatele a úplnéa včasnéprovedení všech prací nutných pro

Dodavatel

je
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řádné dodání bez vad a dalšíplnění, jejichŽ provedení je pro řádné a včasnédodání

3.

4.
5.
6.

nezbytné.

Dodavatel je povinen při zajišťovánídodávek dodżovat veškerébezpečnostní předpisy,
veškerézákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišt'ování dodávek a
týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního
prostředí. Pokud porušenímtěchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady
dodavatel.

Dodané vybavenĺ musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným V
Ceské republice.
Dodavatel prohlašuje' Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky,
za nichžse dodávka vybavení realizovat.
Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat v součinnosti s dodavatelem

souvisejících stavebních prací. Tato povinnost je recipročně uvedena rovněŽ ve smlouvě
o dílo s dodavatelem stavebních prací. objednatel pro účelykoordinace veškeých prací
určit koordinátorem dodavatele stavebních prací'

Ustanovení lll.

Bezoeěnost oráce. jakost díla. zabezoečení a orověřenĺ
iakosti

1' Dodavatel ručíza to, Že veškerédodávky a souvisejícísluŽby
jakosti sjednané smlouvou.

budou provedeny v

2. Dodavatel bude odpovídat za mnoŽství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za poużitý materiál. Bude odpovídat za to, Že předmět
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními

3'

předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškeými platnými technĺckými
normami, které se vztahují k činnosti dodavatele V rámci plnění smlouvy, dále
vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umoŽnit v průběhu realizace
smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl
ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou'

4' Pokud by

jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala
specifikacím dle smlouvy, můŽe ji objednatel odmítnout a dodavatel musí bud'

odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit nouým nezávadným plněním, nebo v
případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění
specifikovaných poŽadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení lV.
Záruky. odoovědnost za vadv

1' Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvĺsejícíchplatných předpisů.

2. Dodavatel poskýuje po určenou záručnídobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy,

tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlir4ých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob'
Dodavatel prohlašuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovouzpůsobilost' Za vadu se povaŽují i vady v
dokladech nutných pro uŽívání věci.

3. Záruöní doba je stanovena v délce 24 měsĺců,pokud není stanoveno Ve smlouvě či jiné
její příloze jinak'
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předmětu smlouvy, která se vyskytne V průběhu zárućní doby, bude
objednatelem oznámena bez zbýečnéhoodkladü dodavateli a tento zahájí práce na
odstranění vady bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dní po jejím nahlášení
dodavateli, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Za řádné
ohlášení se povaŽuje ohlášení na e-mailovou adresu servis@pcs.cz nebo telefonní číslo
605 776 776' Vada bude odstraněna v nejbliŽšímmoŽném termínu podle náročnosti
řešení, nejpozději však do 30 dnů. Pokud to charakter zjištěnévady bude umoŽňovat,
odstraní dodavatel vadu v místě sídla objednatele' objednatel můŽe poŽadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se

4. Yada

na

vada týká pouze součásti věci, můŽe objednatel poŽadovat jen výměnu součásti. Právo na
dodání nové věci, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůŽe věc řádně užívatpro opakovaný rnýskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad'

5' Dodavatelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady.

6' V případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záruční doba prodloužío dobu,

po
kterou nemohl být v důsledku zjištěnévady předmět smlouvy uŽíván vůbec nebo mohl být
uŽívánjen v rozsahu niŽšímneŽ obvyklém'

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záručnídoby, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v posledníden zárućní doby se povaŽuje zavćas uplatněnou.
8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůčidodavatelĺ na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 8912012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení V.
Zallštěníolněnĺ povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
o,1 o/o z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2' V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
V'ýši 0,05 o/o z dlužnéčástky za kaŽdý den prodlení.

případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dle ust. lV', odst. 4 obchodních
podmínek, můŽe objednatel poŽadovat smluvní pokutu ve uýši 1 500,- Kć za kaŽdý den
prodlení.

3. V

4' Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účetobjednatel do 14 dnů po
obdrŽení vyúčtovánísmluvní

pokuty.

:

5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou

6. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatel je
oprávněn poŽadovat náhradu případné škody způsobenéporušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení Vl.
odstouoení od smlouvy

1' KaŽdá ze stran má právo bez zbytečnéhoodkladu odstoupit od smlouvy v případě

podstatného porušenísmlouvy' Podstatným porušenĺm smlouvy se rozumí jednak důvody
uvedené vobčanském zákoníku a jednak porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10
denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou vyzvu napraveno.
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2.

případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenísmlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení cęny podle čl. ll' smlouvy, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel
je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil' odstoupením od
smlouvy nenídotčennárok objednatele na náhradu případné škody.

V

Ustanovení Vll.
Předánĺ oředmětu smlouvv. ořechod vlastnictvĺ

1' Místo plnění bude dodavateli předáno současně s předáním staveniště dodavateli stavebních
prací.

2. Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání protokolu o ukončenízkušebního provozu
Vlastnické právo pŕechází na objednatele uhrazením první platby ve výši 80o/o z celkové ceny.
3. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele jeho protokolárním předáním.

Ustanovení Vlll.
Závěľečná uiednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliŽe byly dohodnuty formou
číslovanéhododatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami' Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se povaŽují za provedené
dnem doručenídoporučenéhodopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. lll. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnoupojistnou smlouvu, jejímŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální rnýši pojistného plnění 1 000 000,- Kč.
Dodavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele
při podpisu této smlouvy' Porušenípovinnosti dle věty první je povaŽováno za podstatné
porušení smlouvy.

3. Pro účelytěchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označenípro prodávajícího, pojmem objednatel označenípro
kupujícího.

I

PoloŽkov rozpočet
po 'č'

v, robce

nazev

Pardublckého
1

Zobrazovánl - dis

2

LCD displej 65"

NEC

MultiSync@ E656

LCD displej 50"

NEC

MultiSync@ E506

DrŽák 65" displeje

Chief

TS525TU

DrŽák 65'' displeje

Vogels

PFB 3407

Chief

Chief LSAI U - FUSION Flat
Panel lvlicro-Adjustable
Fixed Wall Mount

4

6

Nástěnn drŽák
displeje

+

Mezisoučet za

o

zobrazovánl

10

LED panel

TriCo

LED4O32 TRI

11

interface pro LED
panel

TriCo

LED4O32-PROC-TRI

12

Audir

-

kaz oceněn'

PFS 3306

7

I

popis

typ

Yěetně
L

pan

1113

mnoŽstevnĺ
iednotka

Kč/jednotka
hé7 DPH

počet

cena celkem / Kč bez
DPH

IJ

Reproduktorová
soustava s

tvarovateln m
vyza ovacĺm polem

Závěsná
14

reproduktoroVá

soustava
15

ReproduktoroVá

soustava

JBL Harman PRO

lntellivox DC1 15

JBL Harman PRO

Control 64P\T-WH

JBL Harman PRO

CONTROL 25-1-WH

16

Koncov zesilovaě

JBL Harman PRO

CSA 28OZ

17

ZesĺloVač

JBL Harman PRO

csA

í8

Zesilovač pro
indukční smyčku

Bosch

PLN-1 LA1

Bosch

LBB I 968\00

19

Eliminátor zpětné

vazby

1802

20

MixáŽní systém

BSS Harman PRO

BLU-1 OO

21

MiXáŽní systém

BSS Harman PRO

BLU-BOBl

UHF digitální dvojit
p ijĺmačbezdrátov ch AKG Harman PRO

O

DSRSOO BD.I

mikrofonťl

2113

24

25

26

29

30

Mikrofon bezdrátov

AKG Harman PRO

D5 WL

Mikrofon bezdrátov}i

AKG Harman PRO

DHTEOO BD1

AKG Harman PRO

CU

AKG Harman PRO

RA 4OOO W

DrŽák antény

K&M

221 a

Mikrofonní stativ

K&M

K&M 2'10l9

ľvlikrofonnĺ stojan

K&M

K&M 232

Apart

SDQ5PIR-BL

Bosch

DCN-CCU2

Bosch
Bosch

LBB4114

DVojitá inteligentnĺ

rychlonabíječka
Pasivnĺ všesměrová
anténa

ReproduktoroVá

soustava

8OO

EU

31

ídícĺstedna
Rozbo

DCN-EPS

34

pomocn

35

zdÍUžovac

Bosch

DCN-DDI

36

mobiInĺ' kompaktní
jednotka

Bosch

DCN-CONFF, DCN.MICL-D

zdrc

DCN-FMIC-D DCN-FMICB-

sestava zastupitele
pro zapuŠtění

Bosch

D, DCN-FVCRD-D, DCN.

FEC-D, DCN.FCOUP, DCN-

MICL-D

JO

39

Vymezovací Šablony
oro instalaci
serVisní sada

Bosch

DCN-FTP

Bosch

DCN-FET

3113

40

41

42

mikrofon pro ve ejnosl Bosch

DCN-FHH

PCS

CONFF-server

Notebook pro
operátora

Hewlett-Packard

ProBook 450 G4

Pc

HewletfPackard

ĺdĺcíPC

p edseda.Jícího

HP Proone 600G2 AiO 21.5
T

44

programátor karet

PCS

CONFS-cardreader

45

karta zastupitele

PCS

CONFS-caard

46

ídĺcĺo ovládacĺ sW PCS/Bosch
část server

47
48
49

50

ídícía ovládací SW
část ooerátor
ĺdícía ovládací SW
čÉstp edsedaiĺcĺ

lnterface

4187lOO-e

PCS

CONFS-SW-OPER

PCS

CONFS-SW-CHAIR

ĺ chnoloole

Modu|árnĺ maticov
p epĺnač

CONFS.SW-SERV, LBB

Lightware

MX-FR17

4t13

51

Modulární maticov
p epínač- Vstupní
karta

Lightware

MX-TPS.IB

52

Modulární maticov
p epínač- Vstupnĺ
karta

Lightware

MX.HDMI-3D.IB

Modulární maticov
p epĺnač- V stupnĺ
karta

Lightware

MX-TPS.OB

Lightware

MX-HDMI.3D-OB-A

Napájení p evodnĺkťl

Lightware

PSU-12VP

P enos signálu po
CAT 5/6 - Vysílač

Lightware

UMX-TPS-TX130

P enos signálu po
5/6 _ Vysĺlač

Lightware

HDMI-TPS-TXg5

Lightware

HDMI-TPS-RXg5

54

Modulární maticov
p epínač_ V stupní
karta

55

cAT

P enos signálu po

cAT5/6_pijímač

5113

ľ\/ini

converter HDMl to sDl

59

P evodník HDMl/sDl

Black Magic

60

P evodník sD|/HDMl

Black Magic

ol

HDM| rozbočovač

Lightware

DA2HDMI-4K-Plus

62

Kamery. p lpolni

63

Videokamera

Panasonic

AW-HE4OH

o4

Police

65

DVB_T modulátor

4K

Mini converter sD| to HDNĺl

4K

Fagor HTT-1 02

6113

66

/

WIFI

Barco

Clickshare CSE-200

Videost iŽna

Blackmagic Design

ATEM Production Studio 4K

Extron

AAP

Extron

70-491-16

Extron

70-422-11

Extron

70-090-1

Extron

AAP 104

Extron

70-491-16

Extron

70-422-11

Extron

70-1 03-1

I

Extron

70-090-1

1

Extron

70-090-1 2

Extron

Two-gang Junction Box 2,5"

mlsta

68
69
70
71

72

P ĺpojné panel čelo
auditoria - bokv
P Ípojné panel ěelo
auditoria - bokv
P ípojnépanel elo
auditoria - bokv
P ĺpojné panel
auditÔria -

P ípojné místo
balk ny
74
75
76
77
78
79

Prĺpojné mĺsto

balk nv
P ípojné místo

hJalk nv
Prĺpojné mĺsto
balk nv
P ípojné místo

balk

nv

Prĺpojné misto

balk nv
P ípojné mĺsto
balk ny

80

P ĺpojné mĺsto sál
hlasovací jednotky

A.& H. Nĺeyer +

rt

P ípojné místo AV

A.& H. Meyer

rz

P ípojné místo

83

p edsednictvo

P ípojné mĺsto

obsluha

A.& H. Meyer

102

1

NetBox Turn Comfort
Pcs TC
04 00 PCS
NetBox Turn Comfort

TC_04_00
NetBox Turn Comfort

TC 03

01

AV Media

7 113

o4

lnstalačnímodu| do

PK

Kindermann

KtN7445-7
KIN7444-526

85

|\łodul do

PK

Kindermann

o

l\ĺodUl do

PK

Kindermann

a7
88

1

89

19" rack

9'' rack stáVajícĺ

nov

pro

AV Triton

RMA.42-A68.CAX-A1

Ventilační jednotka

Triton

oa

19" rozvodn panel

Triton

92

Polička nízkoprofilová Triton

RAX-UP-550.4.I

VJ

ZásIepka

Triton

RAX-ZP-XO1.A1

94

Vyvazovací paneI

Triton

RAX-VP-X1 1.41

95

UPS jednotka 2200V4 APC

96

IT

ra

|\łonitor

99

Provozní Pc obsluha

100

Patch panel 24 x
RJ45 CAT6 STP

102

103

Datová dvojzásuvka

CAT6

DatoVá jednozásuVka

CAT6

Vnit nĺ lP dome
kamera

RAB-PD-XO3.A1

Smart-UPS X 2200VA Rack/
Tow LCD 230V

+

Provozní PC reŽie

101

RAX.CH-XO5.X3

Hewlett-Packard

Signamax

ProDesk 600G2 SFF

24 x RJ45 CAT6

STP

1U EPP-8KS6-24SHE

ABB

Time šedá

ABB

Time Šedá

Hikvision

DS-2CD412sFWD-rZ

all3

104

Síťovéprvky - AP

Cisco

Aironet 28021

105

Síťovéprvky - AP

Cisco

Cisco AIR-CT2504-1 5-K9

106

sĺťovéprvky - AP

Cisco

Licence

107

síťovéprvky - AP

Cisco

Licence

108

Síťovéprvky - AP

Cisco

109

Sĺťovéprvky - AP

Cisco

záÍUka

110

síťovéprvky - switch

Cisco

Catalyst 2960X-48TS-L

111

sĺťovéprvky - switch

Cisco

ws-c2960x-24Ps-L

112

SíťoVéprvky

switch

Cisco

crswsc2960x48LPsL

Cisco

C296oX-STACK=

CUE

controlCUE-two

CUE

smartCU E-versatile

_

113

Síťovéprvky - Switch

114

Rĺdlcl

115

Řídicíjednotky

l

systémy

P íslušenstvíídicí

Low Profile Mounting

Bracket

9113

117

'1

18

oVládací paneIy

CUE

touchCUE-'12

Síťovéprvky - Switch

ZYXEL

ZyXEL GS1920-48HP

ZyXEL

NWAs123-AC

AP

119

Sĺťovéprvky

120

SoítwaíoVéprodukty

CUE

appCUE

12'l

Tablei

Apple

iPad 32GB st ĺbrn

122

Soítwarovéprodukty

CUE

appcuE

_

do sllovlho

123

124

125

P ĺSlušenstvíídicĺ
Systémy

P íslušenstvĺídicĺ
Systémy

Apollo Art

PEC25

Apollo Art

PER61

O

10t13

126

P ĺslušenstvĺĺdicí

systémy

Apollo Art

PEFl 50

127
128

Audio kabel

Tasker

c301

129

Audio kabeĺ

Tasker

TSKl 042

130

Audio kabel

Tasker

c118

131

RF kabel

Tasker

RG 213 U

132

HD-SDI kabel

Kramer

RG6

133

1

134

100V repro kabel

'135

Konferenčnĺ kabel

CYKY 3Cx1,5

00V repro kabel

CYSY 3Cx1,5
Bosch

LBB

41

1

6/00

11113

Konektory

Bosch

LBB 4'ĺ 19/00

Pojistná svorka

Bosch

LBB

tJo

odbočkoVá jednotka

Bosch

LBB 4'l 15/00

139

Zakončenĺkabelu

Bosch

LBB 4l l8/00

140

HDMI kabel

VivoLink

141

HDI'Vll kabel

VivoLink

142

HDMI kabel

VivoLink

143

UTP CAT6

Solarix

144

UTP CATs

Belden

UTP 1583ENH cat.5

145

Patch kabel CAT6

Solarix

Patch kabel
CAT6 SFTP PVC

146

ostatní materiál

147

Konektory

136

144

lnstalace a slużb

149

Deinstalace

150

lnstalace

151

lnstalace

tJz

Programování

153

Instalace

154

lnstalace

41

1

7/00

VivoLink Pro HDMI Cable
12,5 Meter

VivoLink Pro HDMI Cable 10
lvleter

VivoLink Pro HDMI Cable 2
Meter

CAT6 FTP LSOH
500m/cíVka

SXKD-6.FTP-LSOH

CENA CELKEM

12113

A

5 996 420

Kč

CENA CELKEM VC. DPH

13t13

7 255 668'36 Kč

