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Klimeš Zdeněk Ing. KUJCP01R9D42
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

Bankovní spojení: 199783072 / 0300 1Č: 70890650 DIČ: CZ70890650

Tel.: 386720744 Fax: 386359070 E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Dodavatel:

IČ: 48027014 DIČ: CZ48027014 

Geotronics Praha, s.r.o.

Pikovická 11 
147 00 Praha 4

OBJEDNÁVKA
„ GNSS referenční stanice Trimble DEMO"

Číslo obj.: Ze dne: Vyřizuje: Telefon:

000736/2020 17.8.2020 Vlášek Milan Ing. 386720813

Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů tvto dodávky:

Předmět objednávky: GNSS referenční stanice Trimble DEMO

Předmětem zakázky je dodávka DEMO sestavy „GNSS referenční stanice Trimble", skládající se z následujících, 
neoddělitelných částí:

a) GNSS mobilní stanice Trimble R2 GNSS (GPS LI, L2, Glonass LI,L2,Galileo, Beidou ) s vestavěnou anténou 
(sub mm fázové centrum), Biuetooth technologií komunikace, pro RTK i statiku - 220 kanálů. Sestava obsahuje: 

GNSS přijímač Trimble R2 GNSS, v uvedené konfiguraci 
Režim měření RTK i statika 
U RTK permanentní kontrola Inicializace 
2ks vnitřní Li-Ion baterie 2.5 Ah 
manuál a dokumentace v češtině

- transportní batoh
a) kontrolní jednotku TSC3 GNSS s operačním systémem Windows Mobile 6.5 včetně Office mobile 

VGA barevný dotykový displej s úhlopříčkou llcm 
* Kompletní alfanumerická klávesnice
- Vnitřní paměť 8GB + slot na SD kartu 

256MB RAM, procesor 800MHz 
Vestavěný fotoaparát 5 MPx
Vestavěný A-GPS přijímač a elektronický kompas 
Vestavěný 3,5G modem

- Bluetooth/WIFi
- USB host/klient, RS232 

Hmotnost 1.04 kg včetně baterie 
Polní software Trimble ACCESS

i. Certifikovaný globální transformační klíč vč. geoidu
ii. Volitelné výstupní protokoly

lii. Základní modul obsahuje kompletní geodetické úlohy včetně: kódové kresby, referenční 
přímky, oblouky, výpočty a rozdělení plochy, lokální transformace, podpora aktivní DXF 
mapy, rastr atd. kubatury, DMT 

Sestava dále obsahuje tyto prvky:
i. Kontrolní jednotka TSC3 (pro GNSS) ve výše uvedené konfiguraci

ii. Baterie, nabíječka, stylus 
ili. Držák na výtyčku
iv. Nabíječka

*KUJCP01R9D42*



Smluvní podmínky:

1. Právo fakturovat cenu za provedené dílo nebo za dílčí plnění díla vzniká zhotoviteli vydáním písemného

protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura - daňový doklad, která musí obsahovat všechny

náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst 2 zákona č. 235/2004 Sb.( o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality (dílčí části díla). K faktuře bude připojena

prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) o převzetí. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba
od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele při provádění díla je stanovena ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH
(u plátců DPH) nebo z celkové ceny díla (u neplátců DPH) a to za každý započatý den prodlení až do konečného

převzetí díla nebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem.
4. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 %

z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení.

Termín plnění: nejpozději do 30.9.2020

Celková hodnota zakázky: 117 249 Kč včetně DPH (96 900 Kč bez DPH)

Fakturační adresa:

jihočeský kraj

U Zimního stadionu 19S2/2

370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ708906

Klimeš Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

/f^\ -f -
Dodavatel bere na vídotnl, že objednávka, jejíž plnénipřevyáujc Sástku 50.000,- Kí bez DPH, bude zveřejněna v registru smluvzřízeného podle 2ákona č. 340/2015
Sb, o registru smluv.

Faktury, které posíláte pouze elektronicky (mailem) zasílejte na e-mail podatelny; posta@kraj-jlhocesky.cz

Informace pro plátce DPH

Při fakturaci uvédéjtena daňový doklad pouze účet zveřejněný u správce dani podle ustanoveni $ 109 odst 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znáni pczdéjíích

předpisů. V opačném připadá se vystavujete riziku, že Vám DPH uhradímena ťlíet Vašeho správce dani podle { 109a jmenovaného zákona. Totéž platí 1 v připadá, žc se
stanete nespolehlivými plátci podle § 109 odst. 3 téhož zákona.


