Univerzita Palackého
v Olomouci

KUPNÍ SMLOUVA
č.

143/0VZ/PJ/2017

I. Smluvní strany:
1. kupující:

Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola - režim existence dle zákona č . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) , ve znění pozdějších předpisů
se sídlem :
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO :
61989592
DIČ :
CZ61989592
Rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.O.
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických :
Bankovní spojení:
č. účtu :

(dále jen „kupující") na

straně

jedné

a
2. prodávající:

0-cinema, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ :

jednající:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických :

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
28391683
CZ28391683
Mgr. Ing . Jiří Šamonil , MBA

Bankovní spojení:
č . účtu :

zapsán ....
(dále jen „prodávající") na

straně

u MS v Praze, oddíl C, vložka 138272
druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákon ík"), tuto
kupní smlouvu (dále jen „smlouva"):

\
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li. Úvodní ustanovení
Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti , že nabídka
prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „UPOL - rekonstrukce
objektu Křížkovského 10, Olomouc - AV technika - UPOL - SEKCE A: Místnosti s
kompletní AV technikou, řídícím systémem a on-line přenosem " jako nabídka
nejvhodnější .

Ill.

1.

Předmět

závazku

Předmětem

závazku podle této smlouvy je dodávka zboží uvedeného v Příloze 1 této
smlouvy a v rozsahu dle přílohy č . 2 této smlouvy, vč . jeho dopravy do níže sjednaného
místa plnění , instalace v místě plnění , provedení zapojení, konfigurace, ověření
funkčnosti všech instalovaných zařízení a dalších součástí zboží, zaškolení určených
zaměstnanců kupujících.

2. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093
občanského zákoníku . Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu
zboží, specifikované v příloze č . 1 této Smlouvy a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické
právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní
cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou .
4. Prodávající se zavazuje spolu s odevzdáním zboží odevzdat kupujícímu i veškeré optické
i metalické propojovací kabely, ostatní instalační materiál, provést instalaci a konfiguraci
AV techniky vč. parametrizace na míru; zajistit propojení a funkčnost přenosového
systému a konfigurace všech zařízení včetně připojení do BMS, kde je vyžadováno touto
smlouvou a jejími přílohami ; tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících
instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení předmětu plněn í a zajištění jeho provozuschopnosti. Prodávající je také
povinen zajistit drobné zednické a přidružené práce, vyžádá-li si to realizace předmětu
plnění a úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci v
souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb „ o odpadech , ve znění pozdějších předpisů
z místa plnění.
5. Prodávající je dále povinen zpracovat pro kupující dokumentaci skutečného provedení
instalace a implementace zboží této smlouvy (dále jen ,.,DSP"). Prodávající je povinen
zpracovat DSP ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD.
DSP bude obsahovat zejm . veškeré technické detaily instalace a implementace, tj . zejm .
integrace zboží v místě plnění. Prodávající se zavazuje zpracovat a předat kupujícímu v
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rámci předmětu plnění kompletní technickou dokumentaci k dodávaným
zboží, a to včetně návodu k použití.
6. Prodávající ve smyslu§ 2103
IV. Místo, doba

plnění,

občanského

zákoníku

ujišťuje,

komponentům

že zboží je bez vad .

termíny

1.

Místem plnění dle této smlouvy je Filozofická fakulta UP v Olomouci ,
Olomouc, stavební parcela č. 208, kat. území Olomouc-město .

2.

Prodávající se zavazuje zahájit plnění neprodleně po nabytí účinnosti příslušné kupní
smlouvy. Termín dodání, včetně dokončení instalace a implementace zboží v místě
plnění , včetně zaškolení obsluhy v rozsahu dle této smlouvy: do 70 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.

3.

Prodávající bere na vědomí , že veškeré práce na předmětu plnění je vždy třeba
korigovat s ohledem na stavební práce, které budou téměř po celou dobu v místě plněn í
probíhat a v tomto smyslu dbát pokynů osoby oprávněné ve věcech technických za
kupujícího.

V.

Předání

a

převzetí

Křížkovského

10,

zboží, instalace zboží a zaškolení obsluhy

čl. Ill. této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným
protokolem , který je za kupujícího oprávněn podepsat zástupce ve věcech
technických podle čl. I této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat ve
věcech technických podle čl. I této smlouvy. V předávacím protokolu bude smluvními
stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících
se podle této smlouvy k instalaci a implementaci zboží vč . zaškolení zaměstnanců
kupujícího .
2. Bude-li mít zboží v době předání ze strany prodávajícího kupujícímu jakékoliv zjevné
vady, převezme zboží kupující s výhradami , které do protokolu o předání a převzetí
zboží specifikuje a zaznamená. Kupující je v takovém případě rovněž podle své volby
oprávněn odmítnout převzetí zboží.
3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.
4. V rámci instalace zboží je prodávající povinen prokázat následující funkčnost všech
instalovaných komponent.
5. Prodávající se zavazuje provést základní školení obsluhy dodávaného zboží, které je
podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu :
úvodní školení obsluhy dodávaného zboží vč . příslušenstv í, provedené ve lhůtě pro dodání
zboží do místa plnění , v minimálním rozsahu:
•
zapnutí/vypnutí zařízení vč. příslušenství ;
•
běžná kontrola provozních parametrů zařízení ;
•
základní metodiky detekce chyb;
•
ovládání a nastavení řídícího systému učeben , možnosti parametrizace;
•
komplexní zaškolení do AVT a řídícího systému ;

1.

Zboží podle
předávacím
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•
•

zaškolení do nastavení a provozu systému pro on-line přenos (transportní
systém AV signálu) ;
zaškolení v oblasti propojení systémů AVT se systémem SMS

Školení provede odborně kvalifikovaný servisní technik, popř. aplikační specialista, a to
v rozsahu minimálně 2x8 hodin pro min. 2 osoby ze strany kupujícího .
6. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně
jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín
školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat
za kupujícího ve věcech technických . Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními
(vč . pobytu servisních techniků , aplikačních specialistů , popř. specialistů dodavatelů
příslušenství) hradí prodávající.

VI. Kupní cena a platební podmínky

1.

Celková kupní cena zboží je stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši
6 485 718,00 Kč bez DPH , DPH (sazba 21 %) činí (1 362 001 ,00 Kč) , celková cena
v Kč vč. DPH činí (7 847 719,00) . Dodatkem k této Smlouvě o dílo bude celková cena
za dílo rozdělena na část investiční a část neinvestiční.

2.

Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude
účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.

Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré
náklady a zisk prodávajícího spojené s dodávkou zboží (vč. dopravy, balného, cla
apod .).

4.

Sjednaná kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury")
řádně vystaveného prodávajícím , ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jeho
prokazatelného doručení kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této
Smlouvy. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká řádným a úplným splněním závazku ,
způsobem a v místě plnění v souladu s touto smlouvou po podpisu datovaného
předávacího protokolu (dodacího listu) , tj . po odevzdání zboží v místě instalace ,
instalace zboží , ověření funkčnosti zboží, dodání všech zákonných dokladů ke zboží,
zaškolení obsluhy kupujícího v místě instalace. Na vystavené faktuře bude vždy
vyznačeno číslo této smlouvy. Kupující nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.

5.

Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č .
563/1991 Sb„ o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů , zákona č . 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní
listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě , že daňový doklad výše uvedené
náležitosti nebude splňovat, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí kupující
daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení.
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Lhůta

splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná
znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu
na adresu kupujícího uvedenou v čl. I. této smlouvy. Nedílnou součástí daňového
dokladu je datovaný předávací protokol dle čl. V této smlouvy.
běžet

6.

Platby dle tohoto článku Smlouvy budou probíhat
cenové údaje budou v této měně .

výhradně

7.

Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy v celku , tj . najednou. Předmět smlouvy
dodávaný postupně prodávajícím po jednotlivých položkách není kupující povinen

v

Kč

a

rovněž

veškeré

převzít.

8.

Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765
odst. 2 občanského zákoníku , § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy
ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

9.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli
pohledávce prodávajícího za kupujícím , i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
prodávajícím, i nesplatnou . Pohledávky kupujícího a prodávajícího se započtením ruší
ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku , kdy kupující doručí
prohlášení o započtení prodávajícímu .

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Veškeré materiály, výrobky, zařízení a technologie musí být nové, nerepasované a musí
odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto
skutečnost doloží prodávající příslušnými doklady. Současně je prodávající povinen
zdržet se při realizaci podle této smlouvy použití jakéhokoliv materiálu , výrobku , zařízení
nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že
jsou zdraví škodlivé.

2.

Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu
závazku , že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k jeho provedení, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a
odbornými znalostmi , které jsou k tomu nezbytné.

3. Prodávající je povinen provést po dodání zboží, jeho instalaci a implementaci úklid
příslušnému místa plnění a odvoz všech obalů , odpadů a dalších materiálů používaných
při plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších
předpisů .
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VIII. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. občanského
zákoníku v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle této smlouvy, a
to s výjimkou částí zboží se zvláštní záruční dobou, tak jak je uvedeno v odst. 2 tohoto
článku . Kontaktní místo prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je prodávající
povinen přijímat oznamování vad a volby nároků kupujícího z vadného plnění v pracovní
dny v době od 8- 16hod se nachází na adrese: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7.
2. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl.
občanského zákoníku. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záruky
(nástup na odstranění vad nejpozději do 24 hodin od okamžiku ohlášení závady (emailem, faxem , písemně). Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad , nedohodnou-li se osoby
oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Toto ustanovení se
týká vad , které nebrání používání předmětu smlouvy. Jestliže se vyskytne vada, která
brání provozu, je prodávající povinen odstranit překážku užívání zboží do 24 hodin od
nahlášení. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v "místě plnění" , není-li to
prokazatelně technicky možné, "vadnou část" zboží prodávající protokolárně převezme
do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou jednat
ve věcech technických za kupujícího.
3. Zboží k opravě přebírá prodávající na adrese kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v
originálním obalu . Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se
nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat
dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit zboží, popř. vrátit
je ve stavu , v jakém je obdržel. V případě uplatnění volby práva z vadného plněn í
znějícího na odstranění vad bezplatnou opravou zboží či na odstranění vady dodáním
nového či chybějícího zboží je prodávající vadu kterékoliv části zboží povinen odstranit
ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami písemně na jedné listině ; v případě , že k této
dohodě nedojde, je prodávající vadu takto odstranit nejpozději v termínu dle 3. odst.
tohoto článku ode dne sdělení o volbě práva z vadného plnění.
4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s
uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
5.

Záruční

doba
kupujícímu .

počne běžet

dnem protokolárního

předání

všeho zboží dle této smlouvy

6. Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil , že zboží
má určité vlastnosti , zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a
toto ujištění se ukáže nepravdivým.
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7.

Uplatněním

práv z

odpovědnosti

za vady není

dotčeno

právo na náhradu škody.

IX. Utvrzení závazku
1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty
v podobě , jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností a s ohledem na význam a povahu
závazků kupujícího jako příjemce dotace vůči jejímu poskytovateli.
2. V

případě ,

že prodávající:

a) bude v prodlení s odevzdáním zboží oproti termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy,
je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny
v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení;
b) bude v prodlení se splněním lhůty k opravě zboží v době záruky v souladu s touto
smlouvou , je povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.
3.

Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy odstavce není dotčeno právo
oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných
smluvní pokutou , a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu . Ustanovení §
2050 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Splatnost faktur se smluvními pokutami je dohodou smluvních stran stanovena na 30
dnů od jejich doručení druhé smluvní straně s tím , že pro náležitosti faktur se přiměřeně
použijí ujednání z článku VI. této smlouvy.

X.

Předčasný

zánik závazku

1.

Závazek založený touto smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou
smluvních stran. Dále pak tento závazek zaniknout může i na základě ujednání v této
smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem .

2.

Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského
zákoníku ujednaly, že kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v následujících
případech :

a) prodávající opakovaně (nejméně dvakrát) v případech odlišných od těch uvedených
v písmenu a) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto , že byl na toto porušení
minimálně jednou ze strany osoby oprávněné jednat za kupujícího ve věcech
technických nebo oprávněné osoby prodávajícího písemně upozorněn .

Univerzita Palackého
v Olomouci

3.

Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho
písemného oznámení druhé smluvní straně , přičemž odesilatel je povinen oznámení o
odstoupení odeslat doporučeným dopisem s dodejkou, do datové schránky druhé
smluvní strany či si nechat potvrdit písemně jeho převzetí druhou smluvní stranou , která
se v tomto smyslu zavazuje poskytnout součinnost a potvrzení o převzetí nesmí odpírat.
Smluvní strany si ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy strana oprávněná od
smlouvy odstoupit tak nemusí učinit bez zbytečného odkladu poté , co nastala
skutečnost, která ji k tomu opravňuje. Namísto této lhůty si smluvní strany ujednaly, že
strana oprávněná odstoupit od smlouvy tak smí učinit (odeslat odstoupení druhé smluvn í
straně) ve lhůtě přiměřené míře porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou ,
nejpozději však do 30 dnů od skutečnosti , která jí právo na odstoupení založila .

4.

Smluvní strany si v souladu s § 1998 občanského zákoníku ujednaly, že je kupující
oprávněn vypovědět závazek zcela či zčásti písemně s výpovědní dobou, která činí 5 dní
od doručení písemného oznámení výpovědi prodávajícímu, a to pouze v případě , že
a) kupujícímu nebudou přiznány peněžn í prostředky dotace na výdaje spojené
s veřejnou zakázkou nebo její částí podle této smlouvy nebo v případě , že bude
rozhodnuto o vrácení této dotace nebo její části ,
b) nebo

5.

V

prostředky

případě

vypovědět

této dotace budou kráceny.

uvedeném v odstavci 4 písm . b) tohoto článku smlouvy je kupující oprávněn
závazek jen v rozsahu části smlouvy, kterého se případné krácení dotkne.

6.

Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy písemnou dohodou ,
popř. kdyby došlo k výpovědi či odstoupení od této smlouvy před dokončením plnění ,
zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění , prací a
dodávek provedených k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení smlouvy.
Kupující je v takovém případě povinen uhradit pouze nesporné nároky.

7.

Plnění , práce a dodávky, u kterých nedošlo v rámci protokolární inventarizace k dohodě
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají
smluvní strany v samostatném řízení , ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou
stran .

XI. Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou , jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy
vyplývající se řídí zákonem č . 89/2012 Sb., občanským zákoníkem , a dalšími relevantními
právními předpisy české republiky.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má
povahu originálu , kdy Zhotovitel obdrží dva stejnopisy, Objednatel tři stejnopisy.

Univerzita Palackého
v Olomouci

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Účastníky.
vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou , nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a ú ,častníci se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou , platnou a vymahatelnou
částí závazku , jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku .
Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné , Účastníci učiní vše pro to , aby takové ujednání
bylo do Smlouvy doplněno .

4 . Ujednání této Smlouvy jsou

5 . Prodávající bere na vědomí , že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb „ o registru smluv.
měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány
Účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.

6 . Tuto Smlouvu lze

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním
a
8.

účinnosti

dnem jejího

uveřejnění

v registru smluv dle zákona

č.

účastníkem

této smlouvy
340/2015 Sb.

Prodávající bere na vědomí , že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly dle§ 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě , v
účinném znění.

přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Všechny přílohy společně s
touto smlouvou tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty. V případě rozporu mezi
přílohami a touto smlouvou má přednost znění této smlouvy. V případě jakýchkoliv
rozporů mezi jednotlivými přílohami je z hlediska přednosti rozhodující následující pořadí ,
které určuje prioritu příloh :

9 . Následující

Příloha č .

1:
Specifikace zboží a cenová příloha - nabídka prodávajícího podaná v
zadávacím řízení
Příloha č.

2:

Podkladová dokumentace

2 7 -11- 2017

V Olomouci dne ...... ........ .

Za kupujícího:

V Praze dne 11 .11 .2017

Za prodávaj ícího :

M

Příloha č .

1:

Specifikace zboží a cenová
v zadávacím říz,ení

příloha

- nabídka prodávajícího podaná

Technický I cenový rozpočet - sekce A
k projektu AV techniky
Technologicky I funkčně propojené místnosti
Univerzita Palackého v Olomouci
Rekonstrukce objektu, Křížkovského 1O

Revize

Datum

+-0,000=225,9

UPOL- rekonstrukce objektu

Projekt

Křížkovského

10, Olomouc

Dokumentace pro realizaci

Stupeň

stavbv
Univerzita Palackého v Olomouci,

Investor
Projektant
Zodpovědný

Název

8, 771 47 Olomouc

MusicData s.r.o„ Štefánikova 131 /61 , 612 00 Brno
projektant

Stavební objekt
Část

Křížkovského

S0.01 Stavební úpravy proj ektu
D.1.4.9 AV techn ika - výuka
Technický I cenový

rozpoč et

k proj ektu AV techniky

Datum 03/2017

Arch . č .

Měřítko

Č . dok.

Technický I cenový

rozpočet

- sekce A

k projektu AV techniky
technologicky a funkčně propojené místnosti

Univerzita Palackého v Olomouci
Rekonstrukce objektu, Křížkovského 1O

Celkový souhrn všech místností

2NP
2.25

Děkanát

(On-Line-Systém)

1 , 574 , 182Kč

1,904,760

Kč

1,486 ,736
3,414,800

Kč

1,798,951
4,131 ,908

Kč

Kč

10,000

Kč

12,100

Kč

3NP
Učebna 3.05 (On-Line-Systém)
, 3.32 Aula (On-Line-Systém)

Kč

Zaškolení
Zaškolení - 2x 8 h dle smlouvy

CELKEM bez DPH I

včetně

6,485, 718

DPH

2/8

Kč

7,847,719

Kč

2NP - 2.25

Děkanát
Nablzený typ

Specifikace

IPolotka

Kč

Ks/ metrů

I kus

Kč celkem

Projekce
!Leo panel 80"

LCD panel z rady Publtc Display, úhlopffčka 80" (203 cm), fyzické rozlišen I 1920 x
1080 bodú, ias 350 dclm2, kontrast 5000 1, vstupy 2x HDMI , ovládán! RS-232, LAN,
hmotnost do 65 kg

!Závěs panelu

Naklonitelný

stěnový závěs

NEC E805

102,241 Kč

2

Nevypl ňovat

1,064

Kč

2

2, 128 Kč

27, 199 Kč

1

27 , 199 Kč

8,618 Kč

1

8,618 Kč

45, 118Kč

1

45,118

Kč

9,446

Kč

5

47,230

Kč

3,573

Kč

1

3,573 Kč

6,906

Kč

1

6,906 Kč

45,232 Kč

1

45,232

Kč

Kč

1

14,011

Kč

8,279 Kč

1

8,749

Kč

2

17,498

Kč

25,588

Kč

1

25,588

Kč

648,200

Kč

1

648.200

Kč

25,490

Kč

2

50,980 Kč

85, 126 Kč

1

85, 126

32, 194

Kč

1

32, 194 Kč

52,457

Kč

3

5,343

Kč

1

5.343 Kč

5,343

Kč

1

5,343

12,264

Kč

1

12,264 Kč

23,352

Kč

1

23,352

Kč

6,216

Kč

1

6,216

Kč

273

Kč

3

ozvučení
Pfeplnač/scaler/rozbočovač, vstupy 3x HDMI +analogové audio, 2x VGA+ audio,
mikrofon, výstup Jednotný typu HDMI pro LCD monitor, druhý výstup s integrovaným
lntehx DIGl-P52
pfevodnlkem na UTP včetně PoE pro pfiJfmač a zpětný pfevodnlk na HDM I umlstěný
u monitoru
PfiJfmač HDMI signálu na vzdáleném monitoru napájeni pfes UTP Jediným kabelem
lnteltx
IPoEl, výstup HDMI . HDCP kompat1blfnl, ofenos rozhšenl 10800 včetně komoattbtlttv
DIGl-HD60-R
HDM I kffžový sw1tch, 8x vstup, 8x výstup, HDCP 2.2, HDM I 2.O, podpora rozlišeni
Ultra HO 4K (3840 x 2 160@ 60Hz 4 2·0 / 30Hz 4.4 4), 1080p Full HO, audio LPCM
GEFEN GTBHD4K2K-848-BLK
7. 1, Dolby TrueHD, Dolby D1g1tal Plus, DTS-HD Master Audio, ovládán! RS-232, IR,
IP motnost uoorade firmware
Spec1álnl provedeni mikrofonu na stůl, plochý tvar, kondenzátorový mikrofon (array
BEYERDYNAMIC
m1cl, rozměry 300 x 40 x 45 mm, barva bllá nebo černá
MPR210W
Běžný mikrofon s XLR konektorem, instalace na stativu k volnému použiti v rámci
Nevyplňovat
návštěvnl sekce mistnost1

204,482

Kč

AV technika a

IHDMINGA
pfeplnač

I

{ozbočovač

IHDMI po UTP
pfiilmač

IHDMI kflžový
switch 8x8
I

1
Mikrofony stoln l
!Mikrofon na
stativu
Mikrofony na
Jhuslm krku

I

Běžný

mikrofon na huslm krku s XLR konektorem a

vyplnačem

(mechanickým)

Nevyplňovat

Volně

DSP audio

I

procesor

konfigurovatelný DSP audio procesor, 12x vstup mic/ltne, 8x výstup m1cfline,
sampltng min 48 kHz, frekvenčnl rozsah 20 Hz až 20 kHz (+-0,5 dB). dynamický
rozsah nad 11 O dB, zpožděni do 1 ms 1n/out, 1nteml kflžový odstup nad 100 dB,
ethernet, RS-232, komoonent pro rack 19", oas1vnf chlazeni

SYMETRIX
Rad1us 12x8EX

Audio záznamové Záznamové zaNzenl audio na SD nebo CF karty, formát MP3/WAW, vstup analogový
TASCAM SS-R200
a d1g1tálnl (S/PDIF). pro rack 19"
lzarlzenl
I
Zesilovač tfldy D, 2x 130 W I 8 ohmů , odstup většl než 90 dB, provedeni do racku s
Zesilovač
AUDAC EPA252
l\'Ýškou 1U, inteiirované ochrany limitace, pfehrátl, pfebuzenl, hmiter

IReproduktorové
soustavy
1

Úzký sloupový reproduktor, R MS pffkon 120 W impedance 6 ohmů , citlivost 92 dB,
frekvenčnl rozsah 80 Hz až 19 kHz (-1 O dB), honzontálnl pokryti 170°, vert1kálnl
pokryti 20°, rozměry 1000-1020 x 70 x 100-120 mm, barva černá

AUDACAXIR

propojeni Jednotlivých komponent v rámci instalace Jedné učebny mezi
sebou (HDMI propojeni panel-pfeplnač, audio propoienl, HDMI propoienl. VGA+
Nevyplňovat
audio propojeni), včetně kabelů pro pf1poienl pfednášeilclho ke konektorovému
kabelů
panelu
On-line-Systém včetně kamer
~
3RU frame Jednotka v1deolaud10/komunikace včetně napájeclho zdroie a větráku , 12
mternlch portů pro optické konektory, 4 x SDI vstupy , 4 x SDI výstupy, 2 x Display
Med1orNet
Centrálnl jednotka Port výstup!, RockNet audto network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x
Compact Pro
Ethernet, 4 x M1clline 1n, 4 X Line out. 2x Sena! (RS232, RS422, RS485), 10 x GPI
vstupy nebo výstupy, 1 x Svnc in, 3 x Sync out
I
Optický
Optický propojovacl kit 2 x LC Duplex kompletnl vč 2 x1310nm Single Mode SFP,
Nevyplňovat
1oroooiovacl kit
oottcal budaet 9 6 dB, max
Konvertor pra pfevod čtyr 2-kanálových CAT5 AES Arttst matnx portů na 4 beltpack
komunikačnl linky Max 16 beltpack Jednotek lze použít na Jedno vedeni. Jedna
Jednotka C44 pak může napájet max. 38 beltpack Jednotek 8 analogových 4-wire 110
Konvertor pro
Med1orNet C44na propoienl s ostatnlmt komunikačnlm1 systémy C44-plus Je vybaven ochranou proti
Plus
DeskTop stanice
zkratu, automatickým pfeplnačem s detekci kabelů mezi 60 Ohm /11 O Ohm
Samostatnl DC vstupy a výstupy pro zabezpečeni redundantnl napájeni Včetně
USBlnterface a "Audio Ass1onment Software"
D1g1tálnl 2-kanálová desktop stanice systému Performer d1g1tal partyhne. DSP
1ednotka zabezpečuje audio v broadcast kvalitě s motnostl perfektnlho nastaveni
Stolnl DeskTop
s1detone úrpvně CD2 Je vybaven XLR 4 konektorem pro pf1poienl externlch
Med1orNet CD-2
stanice systému
sluchátek, napájeni pfes hne vedeni nebo pfes externl PSU, externl mikrofon lze
dokoupit
D1grtálnl barevná kamera s plným FullHD senzorem nebo lepšlm, výstup
plnohodnotný 3G-SDI signál ve fyzickém rozl1šenl 1080p (ne pfepočltávaným nebo
l°{ídítelná kamera interpolovaným), obrazová frekvence mm 50 Hz, IP streamovánl obrazu po
s 3G-SDI
ethernetu, mm 6 nastavitelných presetů (poloha, zoom), rozsah optického zoomu
AXISV5915
minimálně 20x, plně polohovatelná v rozsahu Pan/Till - Pan mm. ±160°, T11t mm
výstupem
+80"/-20°, automattckélmanuálnl ostrenl, automat1cké/manuálnl nastaveni expozice.
Iootlačenl protisvětla, flzenl RS-23214221485 nebo LAN, barva černá nebo bllá
Scaler HDMI na
Nevyplňovat
Pfevodnlk HDM I signálu na 3G-SDI pro odeslán I signálu do On-Line-Systému
13G-SDI
1scaler 3G-SDI na
Pfevodnlk 3G-SDI na HDMI
Nevyplňovat
HDMI
Rídíci
systém
LCD
panel
7"
I

IPropojovacl sada

I

ll°{fdlcf jednotka
I

I
Ovládacl LCD

I
I

panel

Reléová j ednotka

'Silnoproudé relé

I

Reproduktorový
kabel
STP kabel
!Kabel 230 V

1

šllůra 230 V

8,279 Kč

ZaJ1šťuJe

I

I

14,011

Malá ffdlcl Jednotka na DIN lištu, LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-4851232 port, 8x
urnverzálnl vstup (d1g1tálnl analogový volitelné)/ univerzálnl výstup (IR, RS232,otevrený kolektor), integrovaně hodiny reálného času (RTG), snlmač IR kódů
dálkových ovládán!, napájeni 24 V nebo PoE, Web server a administrátorské webové
rozhranl, včetně zdroie na DIN lištu 24 V

CUE ControlCUEversatile_DIN

Minimálnl rozl1šenl 1280 x 800 bodů , 7" dotykový barevný panel, integrované webové
rozhranl, tvar k postaveni na stůl , pfipoJenl ethernetem včetně PoE, světelný a
CUE TouchCUE-7
pohybový senzor, rozměry 200 x 115 x 100 s toleranci+- 10 mm mm, barva strlbrná
(hlinlk)
Jednotka relé na DIN lištu, 8x relé, zaJtšťuie splnánl napájeni AV techniky Jednotlivých
Nevyplňovat
učeben , zároveň splnánl napájeni a směr pohybu proiekčnlch ploch, dále ovládá
soouštěnl/zvedánl taluz1f, ovládáni pfes RS-232/485, napá1enl 230 V
standardnl silnoproudé relé na Dl N lištu, 1x pfeplnacl kontakt 250 V I 16 A. indikace
Nevyplňovat
stavu kontrolkou, určeno pro splnánl AV techniky dále splnánl fáze pro elektrické
roletv 11x AV, 1x roletv, 1x směr roletl
Kabeláže - metráž I kompletní kabely
Transparentnl kabel, slaněný, průfez min 2x 1,5 mm2 (nelze použit CYKYI)

Nevyplňovat

13 Kč

14

STP stlněnv kabel vnitrnl orovedenl kateaone CA T5e
Kabel z rozvaděče ke spfnané AV zásuvce

Newolňovat
N..vvnlňovat

8 Kč
11 Kč

196
18

Šl\ůra z AV podlahové krabice k LCD panelům

Nevyplňovat

13

Kč

18

157,371

Kč

Kč

Kč

819 Kč

182 Kč
1 568 Kč
198 Kč
234 Kč

Instalace, programování, . „
Instalace,
propojeni
kom oonent
kotevnl materlál
doolnkové kce
oomocné orace
práce elektro
revize
ostatní
Programováni
Dokumentace

Kompletnl instalace a o.živeni
Kotevní matenál - hmo.ždmkv. šroubv, kotw. konzolv atd - komole!
Pracovní clošma (lehké lešeníl oo dobu montáže, žebflkv
Zednické cl!oomoce cfi reahzac1 - úcraw vedeni. ccrava maleb omítek
pomocné práce elektro - koordinace se sláva1rcrm zarrzenrm
revize a zkoušky zal!zenr
úklid a likvidace odpadu
Programováni ooale 002adavkli uživatele konfiQurace OSP procesoru
Dokumentace reálného stavu

Nevyplňovat

46,200

Kč

1

46,200 Kč

Newclňovat

1.400 Kč
2 Kč
2,800 Kč
5,600 Kč
5,600 Kč
1,120 Kč
23.408 Kč
2 800 Kč

1
1
1
1
1
1
1
1

1.400
2
2 800
5,600
5,600
1,120
23.408
2 800

NPVVnlnovat
Newclňovat

Nevyplňovat

Nevyplnovat
Nevyplňovat
Nevyplňovat

Nevyplňovat

CELKEM bez DPH

1 574182

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč

Kč

3NP -

IPoložka

Učebna

3.05
Nabizený typ

Specifikace

Ks /
metrU

Kč / kus

Kč

celkem

Projekce, tabule
Výkonný projektor s fyzickým rozlišením 1920x1200 bodů , světelný výkon min. 6.500
ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životností min. 20.000 hodin,
NEC
minimální konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI nebo DVI , Ethernet, RS-2321485 ,
PA653UL + NP42ZL
hmotnost do 30 kg , záruka na projektor 3 roky, včetně příslušného objektivu s
optickým shiftem, projekční vzdálenost 15 metrů
Nevypl ň ovat
Stěnový závěs proiektorů , zakázkové provedení
StěnoVÝ závěs
Rámová projekčni plocha upevněná uvnttř rámu za pylony tabuli, rozměr obrazu 353 x
Proje kč n i plocha 221 cm, rám čern ý , šířka rámu 5 cm , celkový rozměr včetně rámu 363 x 231 cm ,
MW
Wall Frame Pro
materiál hliník, upevněn i projekčn í plochy druky na zadní stranu rámu, projekčn í
I rámová
oovrch matný bílý, rám piípevněn zezadu na pylony
I

Data/video
I proj ekto r

Kč

1

174,749

Kč

2,800 Kč

1

2,800

Kč

28,000

Kč

1

28 ,000

Kč

UNITAB

50,400

Kč

1

50,400

Kč

lntelix Digi-P52

27 ,199

Kč

1

27 ,199

Kč

GEFEN GTBHD4K2K-848-BLK

45 ,118

Kč

1

45 , 118Kč

9,520 Kč

2

19,040

Kč

6,906

Kč

1

6,906

Kč

SYMETRIX
Radius 12x8EX

45,236

Kč

1

45,236

Kč

AUDAC EPA252

8,279

Kč

1

8,279

Kč

AUDAC AXIR

8,749

Kč

4

34,996

Kč

12,338

Kč

1

12,338

Kč

648,200

Kč

1

648,200 Kč

25,453

Kč

2

50 ,906 Kč

85 ,126 Kč

1

85,126

Kč

.

IPylonová tabu le - černé pylony, jedna tabule 380 x 120 cm, keramický povrch , matná, popisovatelná
stíratelnými focy, magnetická, dvě tabule umístěné za sebou , výška pylonu 3800 mm.
set

174 ,749

AV technika a ozvučení
IHDMINGA
p řepl nač

I

rozbočovač

křížový

I HDMI
switch 8x8

1

Bezdrátový
mikrofon 3.05
Mikrofony na
huslm krk u 3.05

I

J DsP aud io
procesor 3.05
I

Zesilova č

Reproduktorové
soustavy 3.05

!Propojovací sada

Ikabel ů

Přepínač/scaler/rozbočovač,

vstupy 3x HDMI +analogové audio, 2x VGA +audio,
mikrofon, výstup jednotný typu HDMI pro LCD monttor, druhý výstup s integrovaným
převodn í kem na UTP včetně PoE pro data/video proiektor
HDMI křížový switch, 8x vstup, 8x výstup, HDCP 2.2, HDMI 2.0, podpora rozlišen i Ultra
HD 4K (3840 x 2160@60Hz 4:2:0 / 30Hz 4:4:4), 1080p Full HD. audio LPCM 7.1,
Dolby TrueHD, Dolby Digrtal Plus, DTS-HD Master Audio, ovládáni RS-232 , IR, IP,
možnost uoorade firmware
Diverzttni UHF systém set piíjimač, jeden ručn í mikrofonní vysílač, jeden klapavý
komplet, Přeladrtelné frekvence mm. 16 možnosti
Běžný

mikrofon na husím krku s XLR konektorem a

vypínačem

MIPRO ACT-3
COMBI SET
N evyplň ovat

(mechanickým)

Volně konfigurovatelný DSP audio procesor, 12x vstup mic/line, 8x výstup mic/line.
sampling min. 48 kHz, frekvenčn í rozsah 20 Hz až 20 kHz (+-0 ,5 dB), dynamický
rozsah nad 110 dB, zpožděni do 1 ms in/out, interní křížový odstup nad 100 dB ,
ethernet, RS-232, komoonent Pro rack 19" oasivní chlazeni
Zesilovač třídy D, 2x 130 W / 8 ohmů , odstup větší než 90 dB, provedení do racku s
lwškou 1U, intearované ochranv limttace ořehřátí ořebuzení , limrter

Úzký sloupový reproduktor, RMS příkon 120 W, impedance 6 ohmů , citlivost 92 dB,
frekvenčni rozsah 80 Hz až 19 kHz (-10 dB), honzontáln í pokrytí 170°, vertikáln í
pokryti 20°, rozměry 1000-1020 x 70 x 100-120 mm , barva čern á
Zajišťuje

propojeni jednotlivých komponent v rámci instalace jedné učebny mezi sebou
(HDMI propojeni panel-přepínač. audio propojeni, HDMI propojeni, VGA +audio
propojení, ... ), včetně kabelů pro piípojenl přednášejícího ke konektorovému panelu

On-line-Systém

I

včetně

Nevypl ňovat

kamer

3RU frame jednotka video/audio/komunikace včetně napájecího zdroje a větráku, 12
interních portů pro optické konektory, 4 x SDI vstupy , 4 x SDI výstupy, 2 x Display Port
c entrální
MediorNet Compact
výstupt, RockNet audio network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Ethernet, 4
Pro
ljednotka
x Mic/Line in, 4 x Line out, 2x Serial (RS232, RS422, RS485), 1Ox GPI vstupy nebo
'wstuov, 1 x Sync in, 3 x Sync out
Optic ký
Optický propojovací krt 2 x LC Duplex kompletní vč. 2 x1310nm Single Mode SFP,
Nevyplň ovat
ootical budget 9.6 dB, max
1oroooiovací kit
Konvertor pro převod čtyř 2-kanálových CAT5 AES Artist matrix portů na 4 beltpack
komunikačn i linky. Max 16 beltpack jednotek lze použit na jedno vedení, jedna
jednotka C44 pak může napájet max. 38 beltpack jednotek. 8 analogových 4-wire I/O
Konvertor pro
na propojeni s ostatními kom unikačními systémy. C44-plus je vybaven ochranou proti MediorNet C44-Plus
DeskTop stanice
zkratu , automatickým přepí n ačem s detekci kabelů mezi 60 Ohm /11 o Ohm.
Samostatní DC vstupy a výstupy pro zabezpečen í redundantn í napájeni. Včetně
USBlnterface a "Audio Assianment Software"

I

Stolni DeskTop
stan ice systému

-

-

Digltálni 2-kanálová desktop stanice systému Perfarmer digrtal partyhne. DSP jednotka
audio v broadcast kvalttě s možností perfektního nastaveni
sidetone úrovně . CD2 je vybaven XLR 4 konektorem pro piípojení externích sluchátek,
napájeni přes line vedeni nebo přes externí PSU , externí mikrofon lze dokouptt
zabezpečuje

Digltálni barevná kamera s plným FullHD senzorem nebo lepšim , výstup plnohodnotný
3G-SDI signál ve fyzickém rozlišeni 1080p (ne přepočítávaným nebo interpolovaným).
Řiditel n á kamera obrazová frekvence min. 50 Hz, IP streamováni obrazu po ethemetu, min . 6
nastavrtelných presetů (poloha, zoom), rozsah optického zoomu minimálně 20x, plně
s 3G-SDI
polohovatelná v rozsahu Pan/Tilt - Pan min. ±160°, Tilt min. +80°/-20°,
výstupem
automatické/manuální ostřeni , automatické/manuální nastaveni expozice, potlačeni
I orotisvětla , rlzenl RS-232/422/485 nebo LAN barva černá nebo bllá
Scaler HDMI na
Převodnlk HDMI signálu na 3G-SDI pro odesláni signálu do On-Line-Systému
3G -SDI

MediorNet CD-2

32 ,194

Kč

1

32 ,194

Kč

AXIS V5915

52,457

Kč

1

52,457

Kč

Nevyplňovat

5,343

Kč

1

5,343

Kč

CUE ControlCUEversatile_DIN

12,264

Kč

1

12,264

Kč

CUE TouchCUE-7

23 ,352 Kč

1

23 ,352 Kč

Rídicí systém
Malá řídicí jednotka na DIN lištu , LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-485/232 port, 8x
univerzální vstup (d1grtální, analogový. volrtelné)/ univerzální výstup (IR, RS232 , otevřený kolektor), integrované hodiny reálného času (RTC), snímač IR kódů
Říd ic i jednotka
dálkových ovládání, napájení 24 V nebo PoE , Web server a administrátorské webové
rozhraní , včetně zdroie na DIN lištu 24 V
Minimální rozlišení 1280 x 800 bodů , 7" dotykový barevný panel, integrované webové
rozhranl , tvar k postaveni na stůl , pi'ipojen i ethernetem včetně PoE , světelný a
Ovládací LCD
pohybový senzor, rozměry 200 x 115 x 100 s toleranci +-10 mm mm , barva stříbrná
panel
(hliník)
Jednotka relé na DIN lištu, 8x relé, zajišťuje spínáni napájení AV techniky jednotlivých
Reléová jednotka učeben , zároveň spínáni napájení a směr pohybu projekčn ích ploch, dále ovládá
soouštěnl/zvedání žaluzií, ovládání Přes RS-232/485 , naDáiení 230 V
Standardní silnoproudé relé na DIN lištu , 1x přepínací kontakt 250 V/ 16 A, indikace
Silnoproudé relé
stavu kontrolkou 12x AV, 5x roletvl
Standardní silnoproudé relé na DIN lištu , 3x přepí nací kontakt 250 V I 8 A, indikace
Silnoproudé relé
stavu kontrolkou, určeno pro spínání směru žaluzií {směr rolet)

N evyplň ovat

6,216

Kč

1

6,216

Kč

N evypl ň ovat

273

Kč

7

1,911 Kč

Nevypl ň ovat

325

Kč

5

1,625

Kč

14

Kč

77

1,078

Kč

297

2,376 Kč

Kabeláže - metráž I kompletní kabely
Reproduktorový
kabel
STP kabel

Transparentní kabel, slaněný , průřez min. 2x 1,5 mm2 (nelze použít CYKYI)

Nevyplňovat

STP sliněný kabel , vnrtřní orovedení, kateoorie CAT5e

N evvPlň ovat

8 Kč

Kabel 230V

(Kabel z rozvaděče ke soínané AV zásuvce

!šňůra 230 V

Išňůra z AV oodlahové krabice k oroiektoru

I

Nevvclňovat
Nevvclňovat

I

11 Kčl
13 Kč

66
40

726 Kč
520 Kč

Instalace, programování, ...
Instalace,
Kompletní instalace a oživení
propojení
komaonent
kotevní materiál Kotevnl materiál - hmoždinkv, šroubv, kotvv, konzolv atd. - komole!
Pracovní plošina (leh ké lešení} po dobu montáže, žebříky
doplňkové kce
!Pomocné práce
Zednické oříoomoce oři realizaci - úoravv vedení, oorava maleb , omítek
I pomocné práce elektro - koordinace se stávaiícím zařízen í m
loráce elektro
revize a zkouškv zařízení
revize
úklid a likvidace odoadu
ostatní
Programováni podle požadavků uživatele, konfiourace DSP nrocesoru, „.
Programováni
Dokumentace reálného stavu
Dokumentace

Nevyplňovat

46,200

Kč

1

46,200

Nevvolňovat

2,800 Kč
5,600 Kč
11 ,200 Kč
7,840 Kč
5,600 Kč
2,800 Kč
22 ,541 Kč
2.800 Kč

1
1
1
1
1
1
1
1

2,800 Kč
5,600 Kč
11 ,200 Kč
7,840 Kč
5,600 Kč
2,800 Kč
22,541 Kč
2 800 Kč

Nevvolňovat
Nevvolňovat
Nevvolňovat
Nevvolňovat

Nevvolňovat
Nevvolňovat

Nevvolňovat

CELKEM bez DPH

1.486,736

Kč

Kč

3NP - Aula 3.32

IPoložka

Specifikace

Nablzený typ

Kč

Ks I

I kus

metrů

Kč

celkem

Projekce

I

I

Data/video
projektor

I

Projekční plocha

1

Ielektrická

Výkonný projektor s fyzickým rozlišenlm 1920x1200 bodů , světelný výkon mm 10 000
ANSI lm, technologie světelného zdroje laser s provozní životnosti min 20.000 hodin,
m1rnmálnf konfigurace vstupů HDbaseT, HDMI nebo DVI , Ethernet, RS-2321485,
hmotnost do 40 kg, záruka na projektor 3 roky, včetně pflslušného obJekt1Vu s optickým
sh1ftem a Jednoduchého stěnového závěsu , projekčnl vzdálenost 1e metrů

NEC
PX1004UL +
NP19ZL

Vyplnaná projekční plocha s poměrem stran 16 1 O, elektncké spouštěni, rozměr
obrazu 4ee x 305 cm, proJekčnl povrch matná bllá , vzhledem k rozměru je zahrnuta
i cena dopravy

MW Maxxscreen
TabTens1on

AV technika v
IHDMINGA
preplnač I
rozbočovač

jStolnf mikrofon
na rečnlcký pult
Mikrofon ručnl
Ikabelový

jHDMI krlžový
switch sxe
IHDMINGA
preplnač I
i rozbočovač

IHDMI po UTP
oriilmač

Bezdrátový
mikrofon pfiilmač

Mikrofon
bezdrátový·
lvysflače

osP audio
procesor

1

IPatch panel
Galvanické
1oddělovače

Rozšlfenl

počtu

vstupů

j,Rozšfrenl počtu
vV<;tupů

1 ze.silovač
reproduktorově

soustavy

čefn f

I
!Reproduktorové
soustavy bočnl

l~:~.~~=~~vé

řečnickém

Centrálnl
jednotka
Optický
oroooiovacl kit
Rozšlrenl

-

_

-

vstupů

1

362,7e1

Kč

63,7e4 Kč

1

63,7e4

Kč

27,199

Kč

1

27,199

Kč

Nevyplňovat

6,906

Kč

2

13,e12

Kč

Nevyplňovat

3,573

Kč

2

45,11e

Kč

1

45,11e

27 , 199Kč

1

27 , 199Kč

7,1e1

Kč

3

21 ,543

Kč

MIPRO ACT-74

27,317

Kč

2

54,634

Kč

MIRPOACT70H+ACT-70T+MU
53L+MU-53HN

6,eee

Kč

6

41 ,32e

Kč

45,236

Kč

1

45,236

Kč

Nevypl ňovat

2,293

Kč

1

2,293

Kč

Nevypl ňovat

672

Kč

4

2 ,6ee

Kč

Nevyplň ovat

39,150

Kč

1

39,150

Kč

Nevyplňovat

31 ,920

Kč

1

31 ,920

Kč

AUDAC EPA 252

e,279

Kč

2

16,55e

Kč

AUDACGIAX

19,029

Kč

2

3e,05e

Kč

BOSE DS40

7,490

Kč

e

59,920

Kč

24,234 Kč

1

24,234

Kč

pultu

Prepfnač/scaler/rozbočovač,

vstupy 3x HDMI +analogově audio, 2x VGA+ audio,
mikrofon, výstup Jednotný typu HDM I pro LCD monitor, druhý výstup s integrovaným
pfevodnfkem na UTP včetně PoE pro data/video projektor
Mikrofon na huslm krku s XLR konektorem,
Ruční

mikrofon

včetně

konferenční,

kondenzátorový

stativu

lntelix DIGI P52

AV technika a ozvučen í
HDMI kflžový sw1tch, ex vstup, ex výstup, HDCP 2 2 , HDMI 2.0, podpora rozlišeni Ultra
GEFEN GTBHO 4K (3e40 x 2160 @ 60Hz 4 2 O I 30Hz 4 4 4) , 1OeOp Full HO, audio LPCM 7.1,
HD4K2K-84e-BLK
Dolby TrueHD, Dolby D1g1tal Plus, DTS-HD Master Audio, ovládáni RS-232, IR, IP,
možnost upqrade firmware
Preplnač/scaler/rozbočovač, vstupy 3x HDMI +analogově audio, 2x VGA+ audio,
mikrofon, výstup Jednotný typu HDMI pro LCD monitor, druhý výstup s integrovaným
lntelix DIGI P52
,ptevodnlkem na UTP včetně PoE pro data/video pro1ektor
PňJlmač HDMI signálu pro projektor, napájeni pres UTP Jediným kabelem (PoE),
lntelix DIGl-HD60wstuP HDMI, HDCP komPat1b1lnl, Prenos rozlišení 1oeoo včetně komoatlb11itv
R
čtyrnásobný pňJlmač, UHF, d1verz1tnl, barevný LCD d1spley, provedeni do racku 19",
výška 1U, nastaveni a monitoring pomoci PC
3x

ručka ,

1x klopa, 1x náhlavní mikrofon bezdrátový, kompat1b1lnl s výše uvedeným

čtyfnásobným prljlmačem
Volně konfigurovatelný DSP audio procesor, 12x vstup mic/line, ex výstup m1c/line,
sampling min 4e kHz, frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz (+-0,5 dB), dynamický
rozsah nad 110 dB, zpožděni do 1ms1n/out. 1nternl krlžový odstup nad 100 dB,
ethernet RS-232 komoonent oro rack 19" oas1vnl chlazeni
Audio patch panel, 24 kanálů . symetrický vstupnl I výstupnl konektory Jack 6,3 mm,
provedeni do racku 19" výška 1U
Dvoukanálový symetncký galvanický oddělovač, vstupy I výstupy sym Jack 6,3 mm,
oas1vnl orovedenl - audio transformátor
Jednotka vstupů , celkem 12x vstup m1c/line d1g1tálnl audio sběrnice DANTE, odstup
kanálů 114 dB odstup 100 dB, phantomové napá1enl
Jednotka výstupů , celkem 12x výstup hne, d1g1tálnl audio sběrnice DANTE, odstup
kanálů 114 dB, odstup 100 dB.
Zesilovač trldy O, 2x 130 W I e ohmů , odstup většl než 90 dB, provedeni do racku s
výškou 1U intei:irované ochrany hmrtace pfehfátf pfebuzenl hm1ter
::Sloupova repr0<1u1<1orova soustava aes1gnova, UZkY vysokY sloup, min zux repr0<1u1<1or
o průměru cca 2", pflkon min 240 W , impedance 4 ohmy, citlivost rovno nebo nad 92
dB, frekvenčn í rozsah cca eo Hz až 19 kHz honzontálnf pokryti 170°, vert1kálnl pokryti
rovno nebo nad 1O rozměry cca 200 x 5-1 O x e-12 cm (VxŠxH), hmotnost do 1O kg,
včetně závěsu na stěnu, polohovatelné v rozsahu 0° až min 15° (sklopeni), kovové,
nol~o

nlootnHÓ

"-•n,o

SYMETRIX
Rad1us 12xeEX

7 , 146Kč

Kč

"-11~

Plnorozsahová reproduktorová soustava, 4,5" reproduktor, prlkon 40 W (špičkový 160
W), frekvenčnl rozsah 70 Hz až 19 kHz, c1t11vost e7 dB, impedance e ohmů, včetně
polohovatelného držáku na stěnu , pokryti 125'>< 125°

ZaJ1šťuje propojeni Jednotlivých komponent v rámci instalace Jedné učebny mezi sebou
J Propojovacf sada
(HDMI propojeni panel-prepfnač, audio propojeni, HDMI propojeni, VGA+ audio
kabelu
propojeni, ), včetně kabelů pro pf1poJenl pfednášeJfclho ke konektorovému panelu

I

Kč

362,7e1

On-line-Systém včetně kamer (navazuj e
3RU frame Jednotka v1deo/audlo/komurnkace včetně napájeclho zdroje a větráku , 12
interních portu pro optické konektory, 4 x SOi vstupy , 4 x SOi výstupy, 2 x Display Port
výstup! RockNet audio network port, 2 x Madi optical, 4 x AES (RJ45), 3 x Ethernet, 4
x M1c/Une 1n 4 x line out, 2x Senal (RS232, RS422, RS4e5) , 1Ox GPI vstupy nebo
1wstuPv. 1 x Svnc in 3 x Svnc out
Optický propoJovacl kit 2 x LC Duplex kompletnl vč 2 x1310nm Single Mode SFP,
oplical budaet 9.6 dB max
Rozš1fuJfcf Video karta 4 HD-SDI vstupy a 4 HO-SOi výstupy (pouze pro MN-Compact
Pro)

Nevyplňovat

na režii ve 4NP)
Med1orNet
CompactPro

64e,200

Kč

2

1,296,400

Kč

Nevyplňovat

25,453

Kč

4

101 ,e12

Kč

MediorNet
MN-C-OPT-SOi 4140

70,023

Kč

2

140,046

Kč

65,774

Kč

1

65,774

Kč

e5,127

Kč

2

170,254

Kč

4 kanálový rack komurnkačnl panel pro systém Performer, Program vstup s mdlVlduálnl
hlas1tostr, barevná tlačltka pro volbu kanálů 1nd1V1duálnf hlas1tost1Jednotlivých kanálů ,
analogový samostatný výstup pro exterml audio systémy
Med1orNet
Komunikačnl
DSP Jednotka pro opt1mallzac1 broadcast kvality zvuku a porfektnl nastaveni s1detone
CR4
panel
úrovni CR4 Je vybaven integrovaným zdrojem napájeni, Headset konektorem XLR4 ,
mikrofon není součásti dodávky, 19" / 1 RU. včetně adaptéru na konverzi AUX I/O a
GPI kontaktů z 0-Sub 15 01n na CR4 XLR
Konvertor pro prevod čtyr 2-kanálových CAT5 AES Art1st matnx portů na 4 beltpack
komurnkačnl linky Max 16 beltpack Jednotek lze použit na Jedno vedeni, Jedna
Jednotka C44 pak může napájet max 3e beltpack Jednotek e analogových 4-wire I/O
Med1orNet
C44
Konvertor pro
na propojeni s ostatnlm1 komunikačnlm1 systémy C44-plus Je vybaven ochranou proti
Plus
DeskTop stanice
zkratu, automatickým preplnačem s detekci kabelu mezi 60 Ohm /11 O Ohm
Samostatnl DC vstupy a výstupy pro zabezpečeni redundantní napájeni Včetně
USBlnterface a "Audio Ass1anment Software"

D1g1tální 2-kanálová desktop stanice systému Performer d1g1tal partyline DSP Jednotka
audio v broadcast kvalitě s možnosti perfektnlho nastaveni
s1detone ůrovně. CD2 Je vybaven XLR 4 konektorem pro pf1po1enl externlch sluchátek,
napájeni pres line vedeni nebo pres exteml PSU, externí mikrofon lze dokoupit
zabezpečuje

MediorNet
CD-2

32,194

Kč

1

32,194

Kč

AXIS V5915

52,457

Kč

2

104.914

Kč

Nevyplňovat

5,343

Kč

1

5,343

Kč

Nevyplňovat

5,343

Kč

1

5,343

Kč

Med1orNET
software

1

Kč

1

1

Kč

Nevyplňovat

191

Kč

300

57,300

Kč

Programováni
Nastavení optických uzlů , plná konfigurace Video streamů , komunikace a audio
(mlstnosti 2.25,
streamů , nastaveni uživatelských prístupů , konfigurace systému na externl penfene
3.05 a 3.32.
(všechny místnosti - 2 25, 3 05 a 3 32)
včetně režie 4NP)

Nevyplňovat

327

Kč

300

98,100

Kč

Testováni

Nevvnlňovat

225

Kč

50

11 ,250

Kč

280

Kč

5

1,400

Kč

RO-X XW-IS-4

73,920

Kč

1

73,920

Kč

CUE ControlCUEversatlle_DIN

12,264

Kč

3

36,792

Kč

CUE TouchCUE-12

38,472

Kč

2

76,944

Kč

Nevyplňovat

6,216

Kč

1

6,216

Kč

Stolnl DeskTop
stanice systému

D1grtálnl barevná kamera s plným FullHD senzorem nebo lepšlm výstup plnohodnotný
3G-SDI signál ve fyzickém rozlišen I 1osop (ne pfepočltávaným nebo interpolovaným),
Řiditelná kamera obrazová frekvence min 50 Hz, IP streamovánl obrazu po ethernetu, min 6
s 3G-SDI
nastavitelných presetů (poloha, zoom), rozsah optického zoomu minimálně 20x, plně
polohovatelná v rozsahu PanfTilt - Pan min ±160°, Tilt min +80°/-20°,
výstupem
automallcké/manuálnl ostrení, automatické/manuální nastaveni expozice, potlačení
l orotisvětla rrzení RS-23214221485 nebo LAN barva černá nebo bílá
Scaler HDMI na
Prevodnfk HDMI signálu na 3G-SDI pro odeslání signálu do On-Line-Systému
3G-SDI
Scaler 3G-SDI na Pfevodnfk 3G-SDI signálu na HDMI signál pro pfíJem a zobrazení signálu z on-hne
svsté mu na oroiektoru č1 monitoru režie
HDMI
Konfigurační

software

Konfiguračnl

software

Instalace
systémových
prvků{mlstnosti

Instalace systémových prvků (všechny místnosti - 2.25, 3 .05 a 3.32)

2.25, 3.05 a 3.32.
včetně režie 4NP)

Všechnv místnosti - 2 25, 3.05 a 3 32, dále režie 4NP

3G-SDI signálový rozvod pro kamery a příslušenství
Konektorový
panel

Konektorový panel pro kameru, obsahuje BNC konektor + 5-ti pinový XLR konektor
(Canon) pro pfipo1enl kamery a s1qnalizace aktMll kamery

Bezdrátový
interkom

Interkom, čtyfkanálový bezdrátový spojeni oddělené režie s kameramanem, kompletnl
set, speciálně určeno pro propojeni až čtyr kameramanů s pracovištěm režie

zakázková výroba

Rídící systém
Malá fldlcl Jednotka na DIN lištu, LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-4851232 port, 8x
univerzálnl vstup (d1g1tálnl, analogový volrtelně)/ univerzální výstup (IR, RSŘldlcl jednotka
232,otevrený kolektor), integrované hodiny reálného času (RTG) , snímač IR kódů
dálkových ovládán I, napájeni 24 V nebo PoE, Web server a administrátorské weboVé
rozhranl
Rozlišení min . 1280 x 800 bodů , 12" dotykový barevný panel, integrované weboVé
Ovládací LCD
rozhraní, tvar k postaveni na stůl, pf1poJenl ethernetem včetně PoE, světelný a
panel
Ioohvbow senzor rozměrv 320 x 192 x 123 mm barva stflbmá íhliníkl
Jednotka relé na DIN lištu, Sx relé, zaJišt'UJe splnánl napájeni AV techniky Jednotlivých
Reléová jednotka učeben , zároveň splnánl napájeni a směr pohybu projekčních ploch, dále ovládá
spouštěni/zvedáni žaluzií ovládáni pres RS-232/485 napá1enl 230 V
Silnoproudé relé

standardní silnoproudé relé na DIN lištu, 1x pfeplnacl kontakt 250 V/ 16 A, indikace
stavu kontrolkou (1x AV, 2x napájeni žaluzii, 1x plátno, 1X oddělovacl transformátor)

Nevyplňovat

272

Kč

5

1,360

Kč

Silnoproudé relé

standardnl silnoproudé relé na DIN lištu, 3x pfeplnacf kontakt 250 V I 8 A, indikace
stavu kontrolkou (2x směr žaluzll, 1x směr plátna)

Nevyplňovat

324

Kč

3

972

Kč

15

Kč

158

Kabeláže - metráž I kompletní kabely
Reproduktorový
Transparentnl kabel, slaněný, průrez 2x 2,5 mm2 (nelze použit CYKYI)
kabel - čelnl
reoro
Mikrofonní kabel Svmetncký audio kabel m1krofonnl kvalitnl měděné sliněni,

Nevyplňovat

2,370 Kč

Nevvolňovat

18Kč

383

6 894

Kč

Nevyplňovat

22

Kč

164

3,608

Kč

Nevvolňovat

8

Kč

423

3,384

Kč

Nevyplňovat

28

Kč

205

5,740

Kč

Kompletní instalace a oživeni

Nevyplňovat

92,400

Kč

1

92,400

Kč

Kotevnl matená! - hmožd1nkV. šroubv, kotvv konzolv atd - komole!
Pracovnl plošina (lehké lešenf) po dobu montáže žebrlkV
Zednické orloomoce or1 realizaci - ůoravv vedeni oorava maleb omítek
oomocné oráce elektro - koordinace se stávaliclm zarrzenlm
revize a zkouškV zarízení
úklid a likvidace odoadu
Prooramovánf noole oožadavků uživatele, konfiaurace DSP orocesoru,
Dokumentace reálného stavu

Nevvnlňovat

3 900
16.800
5 600
7 840
5,600
2 800
41 328
5,600

Kč

Kč

1

Kč

1
1
1

3 900
16,800
5 600
7,840
5,600
2 800
41 ,328
5,600

Kč

Kč

1
1
1
1

metrů

Koaxiálnl kabel

Koaxiální kabel pro 3G-SDI signál, pro dovedeni signálu na vzdálenost 100

STP kabel

STP

Optický kabel

Kompletnl kabel pro celý On-Line-Systém na K10 , typ kabelu16vt 9/125, 3,9mm LSOH

sliněný

kabel vnrtrnl orovedenl kateqone CATSe

Instalace, proaramování, ...
Instalace,
propojeni
komoonent
kotevní materiál
doplňkové kce
oomocné oráce
práce elektro
revize
ostatní
Proaramování
Dokumentace

Nevvolňovat

Newolňovat
Newnlňovat
Newolňovat
Newolňovat
NPVVnlňovat

Newolňovat

Kč
Kč

Kč

Kč

CELKEM bez DPH

3,414,800

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Kč

