
DODATEK č. 1
KE KUPNÍSMLOUVĚ

(dále jen „dodatek")

uzavřený ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Kupující:

Smluvnístrany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha- Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph. D., kvestor
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující") na straně jedné

1.2. Prodávající: AVT Group a.s.
Sídlo: V lomech 2376/1Oa, 149 00 Praha 4 - Chodov
Zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Bank. spojení: Komerčníbanka, a. s.
Číslo účtu: 107-4814600257/0100
IčO: 01691988
DIČ: CZ01691988
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 19128

....".(dále jen „prodavaJICI j na straně druhé

(společně dále také jako „smluvnístrany")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 22. 7. 2019 na základě výsledku
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů 1< plnění veřejné zakázky s názvem „Audiovizuální technika pro aulu ČZU v Praze" (dále jen
„smlouva").

Předmět dodatku

2.1. Prodávající se zavázal dodat na základě smlouvy kupujícímu AV techniku do nově
zrekonstruovaných prostor budovy auly ČZU v Praze. S ohledem na to, že kupujícímu vyvstala
potřeba rozšířit předmět smlouvy o další součástí, se prodávající zavazuje dodat kupujícímu

a



VAV techniku, jejiz přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen
„zboží")

2.2. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínu sjednaném v tomto dodatku.

2.3. Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v ČI. 2.1 tohoto dodatku je rovněž provedení
souvisejících služeb, spočívajících zejména v dopravě zboží kupujícímu, jeho instalaci, uvedení
do provozu, zaškolení obsluhy u kupujícího a úklid místa plnění, přičemž přesné vymezení
požadavků na souvisejícíslužby je uvedeno ve smlouvě.

2.4. Součástí dodávky zboží je též dodání související dokumentace, tj. zejména realizační
projektové dokumentace obsahující schémata zapojení, výkresové rozvržení AV techniky,
výkresy mechanických konstrukcí, kabelovou knihu, technickou zprávu, seznam techniky
a další podpůrné projekční práce pro realizaci, bude-li odlišná od dokumentace pro výběr
dodavatele, nebo od dokumentace, kterou prodávající předal kupujícímu na základě článku
2.4 smlouvy.

2.5. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý
pracovní den v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých
provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu tohoto dodatku (zejména
pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce vtomto
dodatku a přílohách smlouvy neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět
plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady
obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v ČI. 4.2 tohoto dodatku,
resp. v ČI. 4.2 smlouvy.

1 1 I .
Doba, místo a způsob plnění

3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží dodá kupujícímu nejpozději v termínu do 25. 10.
2019, a to včetně souvisejících služeb dle ČI. 11 tohoto dodatku.

3.2. Místo plnění je shodné s místem plněnídle smlouvy.

3.3. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného
předávacího protokolu.

3.4. Povinným obsahem předávacího protokolu zbožíje:
a. údaj o prodávajícím a kupujícím;
b. popis zboží, které je předmětem předání a převzetí;
c. údaj o stavu zboží a jeho bezvadnosti, v případě vady uvedenítermínu jejího odstranění;
d. údaj o provedení souvisejících služeb dle ČI. 2.3 tohoto dodatku a dodání dokumentace

dle ČI. 2.4 tohoto dodatku;
e. dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění nebo informace, že již bylo vyklizeno;
f. datum podpisu předávacího protokolu (toto datum je považováno za den uskutečnění

".

zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znenI
pozdějších předpisů).
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IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Celková kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v tomto dodatku a za podmínek v něm
uvedených je stanovena na základě nabídky prodávajícího.

4.2. Kupní cena činí v souladu s nabídkou prodávajícího 1.025.960,- Kč bez DPH. DPH bude
stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. Jednotková cena jednotlivých
položek dodaného zboží je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

43. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s plněním předmětu tohoto dodatku. Cena zahrnuje provedení
souvisejících služeb uvedených v odst. 2.3 tohoto dodatku. Kupní cena zahrnuje také veškeré
související náklady, zejména případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací
řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty a atesty,
převod práv, pojištění, přepravní náklady či náklady na případnou ostrahu zboží do doby jeho
řádného odevzdání kupujícímu apod. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kurzových
změnách.

4.4. Platební podmínky se v dalším řídí příslušnými ustanoveními smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1. Na právní vztahy vzniklé mezi stranami na základě tohoto dodatku se plně uplatní ustanovení
smlouvy, pokud není v tomto dodatku výslovně řečeno jinak.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.

5.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

5.4. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento
dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž
souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného znění dodatku
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen
plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.



5.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita ·v Praze

Ing. Karel
Půbal, Ph.D,

Ing. Karel Půbal, Ph. D., 1<vestor

V Praze dne

Za prodávajícího:
AVT Group a.s.

Ing. Petr
Vlček
Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva



Single 1080p60 video decoding
Podpora streamu z Wowza Streaming Engine
Video kodeky Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2
Video kontejnery pro Fu[IHD obsah: .ts, .mpg, .vob,.mov, .mpl,.m215
Obrázky: BMP, JPEG, PNG
Zvuk: MP2, MP3, AAC and WAV (A(3 is passed through)
Podpora HTML.5 (Entry-Level) haľdwarové podporovaný renderlng pro přehrávánI plynulé modulární HTML sestavy
současné s vysokobltrate videem
Základní podpora rozlišení: 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/604 1280x768x609,
1280x720*50/59.94/6Op
Exteľni micro SD Slot (SDHC a SDXC); SDHC úložiště vla SDXC (min. porpora 2TB)
lx USB Vysokorychlostní Host Port
lx HDMI Výstup min. 1.Va
lx Reset a Service tlačítko
Real Time clock
H.265 dekodlng: menší souboru a nižší bitľate než H.264 HDMI 2.0
Zónování; přehrávání různého typu obsahů na jedné obrazovce
IP streamlng - přehrávání streamovaných médií
Podpora živého textu (pojižděcí text, náhled zpráv z Twitteru, FLickeru apod.)
Popora aplíkace pro správu a vytváření obsahu
Síťová podpora pro update, správu a plánování zobrazování obsahu
Rozměry: max. 200 x 30 x 130 mmm

223 510,- Musí býtschovatelné za displej,
lylulcliTIe(11* prenräVaC v miľilľnaln I KOnľigurací:
Single 1080p60 video decoding
Podpora streamingu z Wowza Streaming Engine
Nativní podpora 4K@6Op
Kodek H.264/H.265 při 4K obsahu
Video kontejnery pro 4K H 265 obsah: 4 .mov,.mp4,.mky
Video kodeky Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 101 MPEG2
Video kontejnery pro Ful[HD obsah: .ts,.mpg,.vob,.mov,.mp4,.m21:
Obrázky: BMP, JPEG, PNG
Zvuk: MPZ, MPB, AAC and WAV (Ao is passed through)
Podpora HTML,5 (MalnStream) hardwarové podporovaný rendering pro přehrávání plynulé modulární HTML
sestavy současně s vysokobitrate videem
Podpora 4K Rozlišení: 4096x2160x24/25/30/50/604 3840x2160x24/25/30/50/6Op, 3840x600x6Op
Možnost zménit rozlišení (Upscaling): 3840x2160x24/25/29.97/309
Základní podpora ľozlišení: 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/608 1920x1080x50/59.94/604 1280x768x60p,
1280x720x50/59.94/609
Externí micro SD Slot (SDHC a SDXQ; SDHC úložiště vla SDXC (min. porpora 2TB)
lx USB Vysokorychlostní Host Port
lx 12-pin Phoenix GPIO port s 8 bl-directional GPIOs
lx 3.5mm RS-232 SeMal Port
3.5mm Audio Výstup (analog & SPDIF digital)
lx HDMI Výstup min. 2.Oa
lx Reset a Service tlačítko
Real Time clock
H.265 dekodlng: menší souboru a nižší bitrate než H.264 HDMI 2.0
Zónování: přehrávání různého typu obsahů na jedné obrazoyce
IP streaming - přehrávánístreamovaných médii
Podpora živého textu (políždécí text, náhled zpráv z Twkteru, 1=Uckeru apod.)
Popora aplikace pro správu a vytvářeni obsahu

542640,- Síľová podpora pro update, správu a plánování zobrazování obsahu

1/2.86; 3x MOS snímací čip
20x optická transfokace
Výstup HDMI a NDI
Podpora výstupnkh formátů 1080@50p a 1080@501

BrightSign LS424
ClickTronic HQ OFC kabel HDMI High
Speed s Ethernetem

BrightSign HD1024
CtickTronic HQ OFC kabel HDMI High
Speed s Ethernetem

Název stavby: ČESKÁ ZEMĚDÉL-SKA UNIVERZrTA
Název objektu: AULA
Název dílu: Rozšíření technologického celku AVT
Dií číslo: Z.1

Pl&. Měmá Jednotková cenaPoložkačisto Popis položky INWNEINV měrných Celkvá cena EKČ] Technické specifikace, uživatelské standardyjednotka [Kčl Výrobce, typ, upřesňující popis
Iednök

Z.1 Multimediální přehrávač FulIHD NEI 31 ks 7 210,-

42 ks 12 920,-

ks 175 810,-

Z.2 Multimediální přehrávač 4K NEI

Z.3 PTZ HD NDI kamera INV

Rízení ethernetem
PoE
Automatické a manuální řízení ostření, clony a barevného podání

175 810,- Proveden í v barvě černá nebo bílá PANASONIC AW-HN-130



Server pro správu multimediálnkh přehrávačů
Z 4 včetně příslušenství

Napájecí zdroj 400W a vyšší
Možnost přetaktování procesoru a podpora virtualizace
[Pl rychlost 3,2 GHz; 6 jader
RAM lóGB DDRW rychlost min. 2,5GHz
Grafická karta 8GB
Podpora HDCP 2.2
SSD 256GB
HDD 1TB, 7200 ot./min.
podpora HDCP 2.2
výstupy: USB 3.04Ä, lx HDMI, lx DisplayPort, lxUSB-C
LAN
Česká klávesnice USB
Optická USB myš
Čtečka paměťových karet
Vzdálená spolupráce v reálném čase z jakéhokoli počitače nebo tabletu
Aktuální verze .Vběžnějšího operačního systému ve verzi Pro
Bez potřebných adapterů nayk
Monitor min. parametry: LCD LED technologie; IPS panel; 27 palců úhlopříčka; Antireflexní; nativní fulIHD
rozlišení; pomér stran 16:9; 60Hz; lx HDMI; lx VGA; barevná hloubka Bbit; hmotnost do 5 Kg; Třfda energ,
účinrosti A+;Maxi spotřeba 45W.
Instalace serveru a jeho operačního systému

Instalace a zprovozněn f software pro správu a vytváření obsahu multimediálních přehrávačů
Integľace do prostředí univerzity
Zajištění všech bezpečnostních prvků pro připojení do InitřnI síté
Vytvoření základních profilů pro správu obsahu
Napojenľ na audíovizáln systém v aule

4 000, 84000,- Otestování konetívity všech přehrávačů
259 810,- INVESTICE
766 150,- NEINVESTICE

1 025 960,- CENA CELKEM bez DPH

INV ks 8


