
KUPNÍ SMLOUVA

NA DODÁ VKU SKRYTÉ POLICEJNÍ VÝ BAVY VČ ETNĚ JEJÍ ZÁ STAVBY

Č j.: PPR-8614-9IČ J-2020-990656

uzavřenáv souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník,
ve zně ni pozdě jš ích předpisů, (dále jen „ občanský zákoník“ )

Smluvní strany

Kupující: Č eskárepublika — Ministerstvo vnitra
Sídlo: Nad Stolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem

Námě stkem ředitele Správy logistického zabezpečení PP Č R
Příjemce faktury: Policejní Prezidium, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5,autornobilní odbor,
ICO: 00007064
DIČ : CZ00007064
ID datovéschránky: gs9ai55
Bankovní spojení: Č NB
Císlo účtu: 550488 1/0710
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Eš ka
E-mail: pavel.eska® pcr.cz
Telefon: 974 837 405

(dále jen „ kupující“ )

a

Prodávající: Stratos Auto, spol. s r.o.
Sídlo: Bratří Stefanů 1002. 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:

ICO: 62028367
DIČ : CZ62028367
ID datovéschránky: 29w4ym

Bankovní spojení: Unicredit Bank
Císlo účtu: 7 1976019/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vlož ka 6989

(dále jen „ prodávající“ )

(společně též „ smluvní strany“ )

uzavřely níž e uvedeného dne, mě síce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „ smlouva“ )
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Č lánek I.
Předmě t smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou dodat kupujícímu
skrytou policejní vý bavu a provést její zástavbu do vozidla BMW X5 (dále jen „ zbož í“ ) a převést na
ně j vlastnicképrávo k tomuto zbož í, jehož podrobnáspecifikace je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.

2. Kupující řádně odevzdané zbož í převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu dle článku III. této
smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě vý sledků zadávacího řízení zveřejně ného na profilu zadavatele
pod číslem jednacím; PPR-8614/Č J-2020-990656, v rámci kterého byla nabídka Prodávajícího ze dne
12. 3.2020, vyhodnocena jako ekonomicky nejvý hodně jš í.

Č lánek II.
Doba, místo a podmínky plně ní

1. Prodávající je povinen odevzdat zbož í kupujícímu nejpozdě ji do 3Oti dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy.

2. Místem plně ní jsou prostory prodávajícího, tj. Stratos Auto, Březhradská 195, 503 32 Hradec
Králové.

3. Kupující po předchozí písemné dohodě s prodávajícím přistaví vozidlo BMW X5 do prostor
prodávajícího k zástavbě skryté policejní vý bavy, tj. zbož í, a to nejpozdě ji I den před plánovanou
zástavbou zbož í.

4. Zbož í bude předáno osobě odpově dné za její převzetí, panu/paní Ing. Pavel Eš ka, tel. +420 974 837
405, email; pavel.eskapcr.cz, nebo Rudolf Stejskal, tel. +420 974 837 441, email;
rudolf.stejskalpcr.cz, který bude o odevzdání zbož í informován prodávajícím alespoň pě t (5)
pracovních dnů předem.

5. Prodávající se zavazuje, ž e dodanézbož í je schválenéMinisterstvem dopravy pro provoz na pozemních
komunikacích v Č R a ž e zbož í bude zapsáno v technickém průkazu.

6. Prodávající je povinen při předání zbož í kupujícímu předat veš kerou dokumentaci související se
zbož ím. Součástí dodávky zbož í musí bý t zejména technický popis zbož í, návod na obsluhu a údrž bu v
českém jazyce vtiš tě nénebo elektronicképodobě a záruční list.

7. Prodávající spolu se zbož ím odevzdákupujícímu dodací list event. předávací protokol ve třech (3)
vyhotoveních, který bude podepsán odpově dnou osobou dle odst. 4 tohoto článku a odpově dnou osobou
prodávajícího. Prodávající obdrž í dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. Zbož í bude odevzdáno
převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.

8. Dodací list obsahuje přehled poskytnutého plně ní tak, aby bylo mož néjej jednoznačně identifikovat, a
musí obsahovat alespoň ;

• číslo smlouvy;

• předmě t poskytnutého plně ní (počet kusů jednotlivý ch polož ek, označení vý robce atd.);
• vý robní, příp. sériováčísla zbož í, pokud je jimi zbož í označeno;

• datum převzetí;

• identifikace odpově dný ch osob dodací list za smluvní strany podepsat.

9. Kupující je oprávně n odmítnout převzetí zbož í, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto
smlouvou a ve sjednané kvalitě , přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně
prodávajícímu sdě lí, a to nejpozdě ji do pě ti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zbož í převzít.

10. Vlastnické právo a nebezpečí š kody na zbož í přechází na kupujícího okamž ikem převzetí zbož í od
prodávajícího.
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Č lánek III.

Kupní cena a platební podmínky

Í . Kupní cena je stanovena ve vý š i 148 831,- Kč bez DPH (slovem. stočtyřicetosrntisícosnzsettřicetjedna
konin český ch), tj. 180 085,51 Kč s DPH (slovem. stoosrndesáttisícosrndesátpě t korun český ch,
padesátjedna haléřů) při sazbě DPH ve vý š i 21%.

2. Cena zbož í dle této smlouvy je cenou konečnou a zahrnuje veš keré náklady. které prodávajícímu
v souvislosti s řádný m poskytnutím dohodnutého plně ní vzniknou, vč. veš kerý ch nákladů na dopravu,
cel, apod., včetně seznámení zástupců kupujícího s obsluhou dodaného plně ní.

3. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změ nu DPH, a to ode dne účinnosti
přísluš nézmě ny.

4. Prodávající vystaví fakturu/daň ový doklad (dálejen „ faktura“ ) do 10 dnů ode dne odevzdání zbož í.

5. Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a nálež itosti řádného daň ového dokladu podle přísluš ný ch
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a nálež itosti obchodní listiny dle
občanského zákoníku. Kromě tě chto nálež itostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího,
kupujícího a příjemce faktury (Policejní prezidium CR, SLZ PP, Automobilní odbor, P.O. BOX 6,
150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Jana Oborníková tel: 974 837 454, email:
jana.obornikovaJpcr.cz). Faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V 19 100 0015, název
„ PP CR — SLZ — Technické zhodnocení vozidla BMW X5 — zástavba VRZ“ . V případě , ž e faktura
nebude mít odpovídající nálež itosti nebo nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující
oprávně n zastat ji ve lhůtě splatnosti zpě t prodávajícímu. Vrácením pozbý váfaktura splatnosti. Nová
lhůta splatnosti počínábě ž et znovu v původní délce v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy. Faktura
bude vyhotovena ve dvou vý tiscích (1 originál + 1 kopie).

6. Přílohou faktury bude originál dodacího listu event. předávacího protokolu dle či. III, odst. 8 smlouvy,
jinak kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.

7. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu uvedenou
v odst. 3 tohoto článku, s vý jimkou případu, kdy faktura doručenáv termínu od 10. 12. daného roku do
28. 2. následujícího roku je splatnáve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci
faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, nebě ž í lhůta splatnosti a
kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo
pracovního klidu, pakje dnem splatnosti nejbliž š í následující pracovní den.

8. Fakturovaná částka se považ uje za uhrazenou okamž ikem odepsání přísluš né finanční částky
z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospě ch bankovního účtu prodávajícího
uvedeného ve smlouvě .

9. Pokud kupující uplatní nárok na odstraně ní vady zbož í ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do
jejího odstraně ní uhradit cenu zbož í. Okamž ikem odstraně ní vady zbož í začne bě ž et nová lhůta
splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy.

10. Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zbož í nebo jeho části.

Č lánek IV.

Záruční podmínky a odpově dnost za vady

1. Prodávající ručí za kvalitu zbož í dle této smlouvy po dobu 24 mě síců od data převzetí zbož í za
podmínek uvedený ch v záruční listině (v záruční listině je nutné uvést podmínky údrž by a obsluhy
s vý robky a materiály, jejichž nedodrž ení vylučuje odpově dnost za vý skyt vady v záruční době ).

2. Prodávající se dále zavazuje, ž e dodanázástavba nebude mít vliv na délku záruční doby poskytnuté
dodavatelem vozidla.

3. Kupující je oprávně n písemně oznámit vady zbož í a uplatnit nároky z odpově dnosti za vady zbož í
kdykoliv v záruční době . V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jaký m se
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vada projevuje s určením místajejího vý skytu, resp. místa, kde se projevila. Za vady se považ ují í vady
V návodech na použ ití, dokladech a dokumentech.

4. Pokud kupující up‘atní nárok na odstraně ní vady zbož í, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany
S ohledem na charakter vady jinak. O dobu odstraň ování vady se prodluž uje záruční doba.

5. Vady zjevnépři dodání zbož í je kupující povinen sdě lit prodávajícímu při převzetí zbož í, vady skrytéje
kupující povinen sdě lit prodávajícímu bez zbytečného odkladu pojejich zjiš tě ní.

Č lánek V.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zbož í dle či. II, odst. 1 smlouvy, nebo v případě
prodlení s odstraně ním vad zbož í dle Č l. IV smlouvy, vznikákupujícímu nárok na smluvní pokutu ve
vý š i 0,05 % z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zbož í včetně DPH dle smlouvy, a to za kaž dý ,
byt‘ i započatý , kalendářní den prodlení.

2. Pokud vš ak nelze už ívat zbož í z důvodu prodlení na straně prodávajícího, byt‘ i jen části zbož í, už ívat
zbož í, kteréjiž dříve prodávající dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z celkovékupní ceny zbož í, kterénelze v důsledku nedodání
zbož í už ívat včetně DPH za kaž dý , byt‘ i započatý den prodlení, ode dne kdy se dostal do prodlení s
odevzdáním zbož í.

3. V případě prodlení prodávajícího s odstraně ním vad zbož í dle či. IV. je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z kupní ceny reklamovaného zbož í včetně DPH, za kaž dý ,
kyt‘ i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodleni kupujícího s úhradou řádně vystavení a doručené faktury, je prodávající oprávně n
pož adovat zákonný úrok z prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatnéve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemnévý zvy
oprávně nésmluvní strany kjejí úhradě , není-li ve vý zvě uvedena lhůta delš í.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu š kody ani
povinnost prodávajícího řádně dodat zbož í.

7. Kupující je oprávně n od této smlouvy odstoupit zej mě na v případě , ž e

a) prodávající je v prodlení s dodáním zbož í o více než deset (10) kalendářních dnů,

b) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace delš ím než patnáct (15) kalendářních dnů,

c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde kjinému podstatnému, byt‘jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit
závazky podle této smlouvy.

8. Kupující máprávo odstoupit od smlouvy takétehdy, pokud prodávající přestane splň ovat podmínky dle
základních, profesních nebo technický ch kvalifikačních předpokladů, stanovený ch v zadávacích
podmínkách na realizaci této veřejnézakázky.

9. Prodávající je oprávně n odstoupit od smlouvy v případě , ž e kupující bude v prodlení s úhradou faktury
o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

10. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemný ch
závazků a pohledávek.

11. Kaž dáze smluvních stran můž e od této smlouvy odstoupit v případech stanovený ch touto smlouvou
nebo zákonem, zejména pak dte ust. 1977, 1978 a ust. 2002 a násl. občanského zákoníku. Učinky
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení přísluš nésmluvní straně .
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12. Kupující je dále oprávně n odstoupit od smlouvy, jestliž e bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
prodávajícího v insolvcnčnírn řízení nebo prodávající sám podá dluž nický návrh na zahájení
insolvenčního řízení; prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde kjinému byt‘ jen faktickérnit
podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost
plnit závazky podle této smlouvy.

13. Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy tý kající se převodu vlastnického
práva, nároků z odpově dnosti za vady, nároků z odpově dnosti za š kodu a nároků ze smluvních pokut,
ani dalš í ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplý vá, ž e mají trvat i po zániku účinnosti této
smlouvy.

Č lánek VI.

Závě rečnáustanovení

1. Tato smlouva se uzavíráelektronicky a nabý váúčinnosti dnem uveřejně ní v registru smluv dle zákona
Č . 340/2015 Sb., o zvláš tních podmínkách účinnosti ně který ch smluv, uveřejň ování tě chto smluv a o
registru smluv, (zákon o registru smluv), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

2. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plně ní předmě tu této
smlouvy. Nesplně ním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhésmluvní straně .

3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhésmluvní straně jakoukoliv
změ nu údajů v této smlouvě .

4. Tato smlouva, ani práva a povinnosti z ní vyplý vající, nesmí bý t prodávajícím postoupena bez
předchozího písemného souhlasu kupuj fcího.

5. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při vý konu finanční kontroly ve smyslu
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejnésprávě a o změ ně ně který ch zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním
orgánům při provádě ní finanční kontroly nezbytnou součinnost.

6. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec vý slovný ch ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaný ch obecně Č i v odvě tví tý kajícím se předmě tu plně ní dle této smlouvy, ledaž e je stanoveno
jinak. Vedte shora uvedeného smluvní strany prohlaš ují, ž e si nejsou vě domy ž ádný ch dosud mezi nimi
zavedený ch obchodních zvyklostí či praxe.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

8. Prodávající přebírápodle 1765 občanského zákoníku riziko změ ny okolností, zejména v souvislosti
s cenou za poskytnutéplně ní či pož adavky na poskytovanéplně ní.

9. Ukáž e-li se ně které z ustanovení této smlouvy zdánlivý m (nicotný m), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. 576 občanského zákoníku.

10. Vš echny spory vyplý vající z právního vztahu založ eného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou
řeš eny podle obecně závazný ch právních předpisů Č eskérepubliky a soudy Č eskérepubliky.

11. Tato smlouva můž e bý t mě ně na pouze formou číslovaný ch písemný ch dodatků. Za písemnou formu
nebude pro tento účel považ ována vý mě na e-mailový ch či jiný ch etektronický ch zpráv.

12. Kaž dáze smluvních stran prohlaš uje, ž e tuto smlouvu uzavírásvobodně a váž ně , ž e považ uje obsah této
smlouvy za určitý a srozumitelný a ž e jsou jí známy veš keré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níž e svépodpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Specifikace zbož í a kupní ceny.
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V Praze dne.

za kupujícího:

Ing. Milan Grohmann
Námě stek ředitele

SLZ PP Č R

T‘ITOS AUTO
spol. S r.o.

Břf Š tefanů 1002, 500 03 Hradec Králové

iČ : 62028367, DIČ : CZFi2028367 )
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Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.03.27 

12:54:42 +01'00'



Příloha č. 1- Specifikace zbož í a kupní ceny

Specifikace materiálu zástavby

Poř. .. Jednotka Množ ství
.. Polozka Specifikace ‘cislo mnozstvi (ks)

1. sirénový zesilovač 2005012090AZZ400A ks 1

2. ovládací jednotka 2005012300 AZJ 400 A20 ks 1

3. kabel napájecí 2005012143 Kabel napájecí (z) ks 1

‘ 2005072318 Kabel propojovací4. kabel propojovaci . ks 1
(ovl.jednotky)

2005012376 Souprava konektoru (PS
5. souprava konektoru

a REPRO)
ks 1

.... ‘ 2005013814 Souprava jiš tě ní UNI 46. souprava jisteni .. ks 1
pojistky

7. Kabel k zesilovači 2005012320 AZD 400A ks 1

8. reproduktor 2107001786 H 070-16 ks 2

.‚ . ‘ 2005020220 VMLC 024L-3M-
9. majak magneticky

72B12R-DIM-90
ks 1

10. základna pro maják 2005012640 VML ks 1

svě tla vý straž náled do masky 2707001262 LED B 53-mpower4“ -8
ks 1

. vpravo LED-STDM R65

72
svě tla vý straž náled do masky 2107001269 LED R 53-mpower4“ -8

ks I
. vlevo LED-STDM R65

‚ ‚ 2107001082 LED BR 39-nFORCE-
13. svetla vystrazna na predni okno

WS-12
ks 1

14. svě tla vý straž nánárazník vpravo 2107001273 LED B 55-ML6 R65 ks 1

15. svě tla vý straž nánárazník vlevo 2107001374 LED R 55-ML6 R65 ks 1

16
svě tlo vý straž nézadní okno 2107007153 LED B 39-nFORCE-WS-

ks Ivpravo 9 R65 72V

17
svě tlo vý straž nézadní okno 2107001334 LED R 39-nFORCE-WS-

k 1vlevo 9R6512V

18. soupravazásuvky 2005012336 Souprava zásuvky ks 1

19. Led displej nápis Policie 200201291 0ZN102-CZ-IZ-i-SC-R Ks 1

‚ ‚ . ‚ DS-M5504/HNI/GLF/W158(1T)EU 4G
20. NVR 4-kanalove mobilni ks 1

Module

21 HDD 2
WD Red řada do NAS systémů 2.5“

ks 2
‘ 7 000Mb

22.
lP kamera skrytáden/noc 2,0

DS-2CD6425FG0-C1 ks 2Mpix

22. Montáž VRZ a kamer ks
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Poř. Jednotka Nlnož ství Cena za ks Cena za Celkovácena Celková
Polož ka Specifikace

číslo množ ství (ks) bez DPH ks s DPH bez DPH cena s DPH

5 967,72
I. 2005012090 AZZ 400 A ks 1 4 932,00 Kč 4 932,00 KČ S 967,72 Kčsirenový zesilovač KČ

2. ovládací jednotka 2005012300 AZJ 400 A-2-0 ks I 692 837,32 Kč 692,00 Kč 837,32 Kč

1 016,40
3. kabel napájecí 2005012143 Kabel napajecí (z) ks I 840 840,00 KČ I 016,40 KČ

KČ

2005012318 Kabel propojovací
ks I 632 764,72 KČ 632,00 KČ 764,72 KČ4. kabel propojovací

(ovl jednotky)

2005012376 Souprava konektoru (PS a
ks 1 200 242,00 KČ 200,00 Kč 242,00 KČ5. souprava konektorů

REPRO)

2005013814 Soupravajiš tě ní, UNL
ks 1 385 465,85 KČ 385,00 KČ 465,85 KČ6. souprava jiš tě ní

pojistky

7. Kabel k zesilovači 2005012320 AZD 400A ks 1 160 193,60 Kč t60,00 Kč 193,60 Kč

2 480,50
8. reproduktor 2107001186 H 070-16 ks 2 2050 4 100,00 Kč 4 961,00 Kč

KČ

2005020220 VMLC 024L-3M-12B12R- 1 I 482.90
9. maják magneticky ks 1 9490 9 490,00 KČ 11 482.90 KČ

DIM-90 KČ

10. základna pro maják 2005012640 VML ks 1 650 786,50 KČ 650,00 Kč 786,50 KČ

4 719,00svě tla vý straž náled 2107001262 LED B 53-mpower 4-8
ks 1 3900 3 900,00 KČ 4 7 19,00 Kč11.

do masky vpravo LED-STDM R65 KČ

12
svě tla vý straž náled 2107001269 LED R 53-mpower 4-8

ks 1 3900
4 719,00

3 900,00 KČ 4 719,00 Kčdo masky vlevo LED-STDM R65 KČ

13
svě tla vý straž nána 2107001082 LED BR39-nFORCE-WS-

ks I 4781
S 785,01

4 781,00 KČ 5 725,01 KČpřední okno 12 KČ

7 svě tla vystraž na
2107001273 LED B 55-ML6 R65 ks 1 1990

2 407,90
I 990,00 KČ 2 407,90 KČnárazník vpravo KČ

svě tla vý straž ná
2107001314 LED R 55-ML6 R65 ks 1 1990

2 407,90
I 990,00 KČ 2 407,90 KČnárazník vlevo KČ
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16
svě tlo vý straž né

zadní okno vpravo
5 723,30

470
Kč

2107001153 LED B 39-nFORCE-WS-9

R65 12V
ks 4 730,00 Kč 5 723,30 Kč

17
svě tlo vý straž né 2107001334 LED R39-nFORCE-WS-9

ks I 4730 4 730,00 Kč 5 723,30 Kčzadní okno vlevo R65 12V Kč

18. souprava zásuvky 2005012336 Souprava zásuvky ks t 375 453,75 Kč 375,00 Kč 453,75 Kč

19.
Led displej napis

200201291 OZNIO2-CZ-/Z-i-SC-R Ks I 3920
4 743,20

3 920,00 Kč 4 743,20 Kč
Policie Kč

20
NVR 4-kanálové DS-M5504!HNI/GLF/W158(IT)EU4G

ks 1 19182
23 210,22

19 182,00 Kč 23 210,22 Kč
mobilní Module Kč

WD Red řada do NAS systémů 2.5“ 2 4 13,95
ks 2 1995 3 990,00 Kč 4 827,90 Kč21. F[DD2,5“

1000Mb Kč

IP kamera skrytá 11 048,51
22.

denlnoc 2,0 Mpix
DS-2CD6425FG0-CJ ks 2 9131 18 262,00 Kč 22 097,02 Kč

Kč

Montáž VRZ, 66 550,00
RDST, kamery

ks 55000
Kč

000,00 Kč 66 550,00 Kč

Celkovácena bez DPH 148 831,00 Kč

Celkovácena s DPH 180 085,51 KČ
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