
Email 2 

Od: ██@zsvybiralova.cz 

Odesláno: 21. 01. 2020 13:25 

Komu: ██@visplzen.cz 

Předmět: Re : VIS - oprava výdejního systému v jídelně 

 

 

Dobrý den, pane Špráchale, 

na základě Vaší nabídky objednáváme opravu 2 výdejních terminálů Standard v provedení 

audio ve výši 50 900,- Kč bez DPH. Současně Vás žádáme o poskytnutí náhradního plnění. 

Děkujeme za vyřízení zakázky. 

S pozdravem 

        D. Malá 

--- 

Ing. Dana Malá 

██@zsvybiralova.cz 

mob. ██ ██ ██ 

 

ZŠ Vybíralova 964/8 

Praha 9 - Černý Most II. 

198 00 

 
 

Email 1 

Od: ██@visplzen.cz 

Odesláno: 21.01.2020 13:17 

Komu: ██@zsvybiralova.cz, ██@zsvybiralova.cz 

Předmět: VIS - oprava výdejního systému v jídelně 
  
Vážený pane řediteli, vážená paní Bečvářová,  

 

dle našeho jednání Vám zasílám nabídku a rekapitulaci navrženého postupu.  

 

1/ Stávající výdejní terminály (displeje) jsou z roku 2000 - jsou za hranicí 

životnosti. Vystavujete se možnému kolapsu výdejního systému každým dnem.  

Čtečky u těchto výdejních terminálů jsou z roku 2015.  

2/ Doprodáváme výdejní terminály Standard, které jsou jako poslední možné připojit k 

vaším stávajícím čtečkám a zachovat tak investici do částečné modernizace z roku 2015.  

Dle domluvy Vám tyto modely vyhoví na dalších mnoho let, tedy je to rozumné řešení. 

Poslední dostupnost předpokládám v lednu 2020, proto doporučuji objednávku obratem.  

3/ Na jedné straně výdejny, která bude pokračovat i v příštím roce, bychom výdejní terminál 

vyměnili vč. kabeláže, zdroje a komunikačního převodníku (vše v ceně). Druhou stranu 

bychom nechali dojet do léta 2020 takto (snad vydrží).  

4/ Výsledný stav, až bude i nový pult, bude: 2x výdejní terminál Standard (oběd 1, oběd 2) 

a na zdi před výdejním pultem kontrolní terminál (strávníci si ve frontě zjistí, zda mají 
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oběd1, nebo oběd 2).  

Tento kontrolní terminál nyní není zahrnutý v nabídce.  

 

Cena řešení:                50.900,- Kč bez DPH.                  

- 2 ks terminály Standard v provedení audio (pro připojení repro), bez čteček 

http://uloziste.visplzen.cz/obchodni_listy/Stravovaci_systemy/Vydejni_mista/Vydejni_termin

al_Standard.pdf  
- zálohovaný napájecí zdroj AWZ101, komunikační převodník Eth.  

- zapojení, nastavení  

- nová kabeláž v kuchyni pro jeden terminál  

 

V ceně výdejních terminálů nejsou počítané držáky. Nyní použijeme stávající stojánky. Nové 

nerezové uchycení budeme řešit až dle provedení nového pultu.  

 

V případě zájmu Vám po domluvě můžeme poskytnout náhradní plnění.  

Prosím potvrďte mi doručení emailu.  

 

S přáním pěkného dne  

 

 

Martin Špráchal 

oblastní ředitel 

sprachal@visplzen.cz | tel.: ██ ██ ██ 

 

Veřejná informační služba, spol. s r.o., Farského 14, 326 00, Plzeň 

oblast Severovýchod | tel: 377 462 520 | e-mail: severovychod@visplzen.cz 

Centrála | telefon: 377 457 330 | e-mail: info@visplzen.cz 

http://www.visplzen.cz 
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