
Kupní smlouva ZZSPK-1919/2021, OS21S21246

Kupní smlouva č. kupujiciho zzspk-1919/2021,

č. prodávajícího os21s21246
uzavřená dle § 2079 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ,,NOZ")

1 Smluvní strany

1.1 prodávající:

prodávající: retia, a. s.

Zapsán v: rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, číslo vložky 1440

Sídlo: Pražská 341, PSČ 53002, Pardubice

Statutární orgán: Ing. Michal Satrapa, předseda představenstva
IČO l DIČ: 25251929 l CZ699003219

Číslo účtu: Bankovní spojení: Commerzbank, a.s.

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,prodávající"

1.2 KupujIcI:

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684

Sídlo: Klatovská třída 2960/2001, 301 00 Plzeň

jednající: M UDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO l DIČ: 45333009 l CZ45333009

Číslo účtu: Bankovní spojeni: ČSOB a.s.

Kontaktní osoba:

Tel.:

Email:

dále jen ,,Kupující"

2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujIcImu záznamového zařízeni, které zajisti

nahrávání telefonního a radiokomunikačního prostředí ZZSPK obchodní název ReOat3 záznamová

jednotka, výrobce retia, a.s. dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožni mu

nabýt vlastnické právo k předmětu této smlouvy a závazek kupujIcIho předmět této smlouvy převzít a

zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu za podmínek dále uvedených.

2.2 Součásti předmětu smlouvy je i pňslušenství a doklady potřebné pro užíváni předmětu smlouvy. Součástí

předmětu smlouvy je také montáž, zapojení, konfigurace, odzkoušeni a zprovozněni dodávaného
záznamového zařízeni OŘ, integrace v aplikačním serveru včetně dokumentace, seznámeni kupujIcIho s

funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem. Předmět smlouvy bude

připraven k okamžitému plnohodnotnému využiti bez nutnosti pořizovat další komponenty.

2.3 Smlouva se uzavírá jako výsledek veřejné zakázky ,,Nahrávací záznamové zařízení pro ZOS ZZSPK".

Specifikace předmětu plněni a podmínky této smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek kupujIcIho jako

zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto
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řízení. Obě smluvní strany prohlašuji, že zadávací podmínky kupujícího a nabídku prodávajícího podanou v

řízení mají k datu uzavřenitéto smlouvy k dispozici.

3 Dodací podmínky

3.1 prodávající je povinen odevzdat kupujIcImu požadovaný počet předmětů této smlouvy v dodací lhůtě do
120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebo nejpozději do 30.11.2021 podle toho, který

termín nastane dříve. Předmět této smlouvy bude dodán prodávajícím do sídla kupujícího, nebude-li

dohodnuto jinak. Ve stejné lhůtě je kupujIcI povinen předat veškeré další doklady nutné k převzetí a užívání

předmětu této smlouvy (návody k obsluze, prohlášeni o shodě, záruční listy atd. v českém jazyce).

3.2 O předání a převzetí předmětu této smlouvy bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný
oběma stranami. Protokol vyhotoví prodávající. Protokol musí být podepsán v den převzetí.

3.3 Náklady na dopravu do sídla kupujIcIho jsou obsaženy v celkové kupní ceně.

3.4 prodávající vyrozumí kupujIcIho nejméně 10 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl
kupujIcI připraven poskytnout mu potřebnou součinnost.

3.5 Vlastnické právo k předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na něm přechází na kupujIcIho okamžikem
jeho protokolárního převzetí. KupujIcI není povinen převzít předmět koupě vykazující jakoukoliv vadu nebo

nedodělek.

3.6 KupujIcI je povinen prohlédnout předmět koupě co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a
přesvědčit se, zda odpovídá smluveným vlastnostem a zadávacím podmínkám. Za vadu se považují i vady

v dokladech nutných pro užívání věci.

3.7 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. NOZ.

4 Cena a platební podmínky

4.1 Celková kupní cena celého předmětu této smlouvy dle bodu 2.1tétO smlouvy je sjednána ve výši:

Cena bez DPH DPH samostatně Cena vč. DPH

Celková kupnlcena 991 700,00 KČ 208 257,00 KČ 1 199 957,00 KČ

4.2 Uvedená cena bez DPH je konečná - nejvýše přípustná. Součástí kupní ceny jsou také příslušenství a doklady
potřebné pro užíváni předmětu smlouvy. ProdávajÍcÍ není oprávněn účtovat žádné další částky v souvislosti
s dodáním předmětu koupě. Změna ceny včetně DPH je možná v důsledku změny zákonné sazby DPH, v
takovém případě bude cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plněni. Záloha

nebude poskytnuta.

4.3 Kupující zaplatí kupní cenu za dodaný předmět plněni této smlouvy na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím po dodání předmětu této smlouvy a jeho protokolárním převzetí kupujicim,
přičemž v předávacím protokolu bude deklarovaná funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodaného

předmětu této smlouvy. Na dodaný předmět této smlouvy dle č. 2 této smlouvy bude vystaven daňový

doklad s rozepsanými položkami s rozdílnou DPH. Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy

došlo k protokolárnímu převzetí každého předmětu této smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů a
musí být doručen kupujIcImu na adresu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů od vystavení. Každý

daňový doklad musí mít všechny zákonné náležitosti a bude na něm uvedeno číslo této smlouvy. Pokud

daňový doklad nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupujIcI
právo vrátit ho zpět k opravě s tím, že prodávající vystaví nový bezchybný daňový doklad, pro který poběží
nová lhůta splatnosti. Daňový doklad je zaplacen odepsáním účtované Částky z účtu kupujIcIho ve prospěch

účtu prodávajícího.
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5 Záruka a záruční podmínky

5.1 Předmět koupě má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. především není dodáno v
množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku

obvyklému.

5.2 ProdávajÍcÍ odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předáni.

5.3 Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že předmět koupě při předáni vykazuje
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

5.4 ProdávajÍcÍ přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro
použiti k obvyklému účelu.

5.5 Záručnilhůta se sjednává na dobu 24 měsíců.

5.6 Všechny body záruky jsou platné ode dne předání a převzetí předmětu koupě a jeho uvedeni do provozu
(dle potvrzeného předávacího protokolu). prodávající předá kupujIcImu návod k obsluze v českém jazyce.
Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu záručních lhůt odpovídá prodávající za vady předmětu
koupě. Uvedení do provozu proběhne na základě proškolení uživatele prodávajícím v termínu, který bude

stanoven nejpozději při předáni předmětu koupě.

5.7 Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajIcIho bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu
kontaktní osoby prodávájicího uvedené ve ČI. 1.1 této smlouvy. Reklamace odeslaná poslední den záruční

lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6 Servisní podmínky

6.1 V záruční lhůtě bude servis týkající se záručních oprav poskytován bezúplatně.

6.2 Servisní podmínky budou uzavřeny v samostatné servisní smlouvě.

7 Sankční podmínky

7.1 Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu 3.1 této smlouvy, je povinen
zaplatit kupujIcImu smluvní pokutu ve výši 0,1% z nabídkové ceny příslušného předmětu této smlouvy za
každý i započatý den prodlení za každý takto včas nedodaný předmět této smlouvy. Uplatněnou smluvní
pokutu je kupujIcI oprávněn započíst na pohledávku prodávajIcIho na kupní cenu dle této smlouvy, a to
současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dotčen nárok kupujícího na náhradu škody (kupujIcI má však právo na náhradu škody pouze ve výši
přesahující smluvní pokutu) ani na odstoupení od této smlouvy.

7.2 Při prodlení kupujIcIho se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované
částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

8 Další ujednaní

8.1 Komunikací v záležitostech předmětu smlouvy jsou pověřeny kontaktní osoby uvedené ve ČI. 1 této
smlouvy.

8.2 je-li vadné plněni podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

8.2.1 odstraněni vady dodáním nové nebo chybějící věci,

8.2.2 opravu věci,
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8.2.3 odstoupit od smlouvy,

8.2.4 přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.3 Za podstatné porušeni smlouvy je považováno především

8.3.1 nedodání kompletního předmětu této smlouvy v terminu delším než 30 dni po uplynuti smluvní

dodací lhůty uvedené v bodě 3.1této smlouvy,

8.3.2 dodání předmětu smlouvy, který nemá vlastnosti definované zadávacími podmínkami výše uvedené
vz, příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou,

8.3.3 uvedeni nepravdivých údajů v nabídce na výše uvedenou veřejnou zakázku.

8.4 Po oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu kupující sdělí prodávajícímu, jaké výše uvedené právo si
zvolil. Pokud toto kupujIcI neučiní, náleží mu práva jako při nepodstatném porušeni smlouvy.

8.5 Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstraněni vady nebo na přiměřenou slevu

z kupní ceny.

8.6 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní
ceny nebo od smlouvy odstoupit.

8.7 KupujIcI je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům, tj. po dobu 10 let.
prodávající se zavazuje poskytnout kupujIcímu součinnost při prováděni úkonů spojených s činnostmi

uvedenými v předchozí větě.

9 Závěrečná ustanoveni

9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, zejména
ustanoveními § 2085 NOZ o koupi movité věci.

9.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatku podepsaných
oběma smluvními stranami. Změny smlouvy jsou přípustné jen v těch záležitostech, které nebyly

předmětem zadáni veřejné zakázky.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

9.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupujIcI obdrží 2 vyhotovení a
prodávajÍcÍ 1 vyhotoveni.

9.5 Nedílnou součásti této smlouvy je technická specifikace předmětů koupě sestavená prodávajÍcÍm v souladu
s požadavky zadávací dokumentace kupujIcIho.

9.6 Smluvní strany prohlašuji, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve

smyslu §504 NOZ a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejněni v plném rozsahu bez stanoveni jakýchkoliv

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní
tajemstvi.

9.7 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna v
plném znění včetně všech obsažených údajů a informaci v registru smluv. Tím bude splněna povinnost

uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv

odešle kupující.

9.8 Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný, a že tato smlouva byla

mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz

souhlasu s obsahem smlouvy připojují níže své podpisy.
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za prodávajIcIho: za kupujIcIho:

V Pardubicích V Plzni '1 6 "08" 2021 ,d AoriNANNÁ

KRAJE
Kl , 301 00 Pizeň

Z453330Ó9

Ing. Michal Satrapa MUDr. Bc. Pavel H ič a

Předseda představenstva ředitel

RETIA, as. Zdravotnická záchranná služba Plzeňs e o raje,

příspěvková organizace
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Příloha:

1. Technická specjfikace

Předmětné nahrávací zařízeni bude dodáno a implementováno jako náhrada stávajícího nahrávacího zařízeni
ReDat"3 vč. 1514 tak, aby plnohodnotně zabezpečilo záznam všech linek a rozhraní v současnosti nahrávaných na

stávajícím zařízení. Oproti současnému stavu dojde navíc k rozšířeni licenci u linek VolP ze stávajících 9 na 30 a

dále k rozšířeni licenci pro záznam screenů dispečerů ze stávajících 9 na 10.

Obsah dodávky:

· lx záznamové zařízení ReDat"3 lC s duálním zdrojem a se dvěma ethernetovými rozhraními na základní
desce, čÍmž odpadá potřeba instalovat samostatné karty pro záznam VoIP (IP telefonie)

· 2x HDD 500GB+ řadič RAID1

· 2x APCM karta pro záznam analogového signálu - v tomto případě signálu z terminálů Tetrapol (8x LCT a
2x RCT) a z 3 ks analogových radiostanic

· lx PCM-P karta pro záznam linky ISDN30 - digitální interface, pasivní připojeni, 2 porty, podpora sterea

· lx MOXA karta RS232 pro připojení 12C převodníků pro zajištění integrace 2x RCTTetrapol

· 2x 12C převodník pro integraci 2x RCT Tetrapol

· lx oddělovací zesilovač PCM traktu pro připojeni linky ISDN30 do PCM-P karty

· 13X licence pro fyzický telefonní kanál (8x LCT, 2x RCT, 3x radiostanice)

· lx licence pro trunk ISDN30

· 30x licence pro kanál VolP (9x náhrada stávajících + 21x nová)

· 10x licence pro záznam screenů (9x náhrada stávajících + lx nová)

· lx licence ReDat Management Systém (SNMP dohled)

Vzhledem navýšení VolP kanálů o 21ks a screenů o Iks, bude stávající Re0at"eXperience vč. 451 doplněn o

nás|edujÍcÍ licence:

· 22x licence Catalog pro aktivaci kanálu

· lx licence pro aktivaci přehráváni screenů

· 21x licence CTI Alcatel TSAPI

Vlastnosti zařízeni:

Nové záznamové zařízeni ReDat"3 lC bude plně zaintegrováno do stávajiciho aplikačního serveru

Re0at"eXperience vč. 451.

Bude zajišťovat záznam digitálních linek na rozhraní ISDN30 pomocí karty PCM-P.

Bude zajišťovat záznam IP telefonů s identifikací vo|ajÍcÍho a volaného na dedikovaném SPAN portu, který musí

obsahovat RTP streamy a signalizaci všech poboček určených k nahráváni a bude připojen k dedikovanému

ethernetovému rozhraní záznamového zařízeni.

Na poskytnutém analogovém rozhraní bude zaznamenávat provoz radiostanic (LCT a RCT Tetrapol a analogových

radiostanic) pomocí karet APCM. Tam, kde je tato informace poskytnuta integrací, bude zaznamenána identifikace

vo|ajÍcÍho a volaného.

Tam, kde to umožňuje nahrávaná technologie, bude záznam ve formátu stereo s rozdělením směrů vdajici a

volaný.
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U hovorů, kde je záznam řízen pomoci CTI, budou zaznamenány i nepřevzaté hovory s identifikací vo|ajÍcÍho.

Data budou ukládána na dva paralelní HDD záznamového zařízeni a následně archivována v aplikačním serveru

Re0at"eXperience.

Aplikační server Re0at"eXperience zajišťuje archivaci dat ve formátu zvoleném uživatelem. Na výběr jsou formáty

WAV a M P3.

Aplikační server Re0at"eXperience dále umožňuje pohodlnou práci se záznamy, přistup přes webové rozhraní,

integraci s výjezdovým softwarem a integraci s telefonním systémem (CTI).

Prostřednictvím informaci přenášených v signalizačním kanále linky ISDN30 je zajištěna identifikace polohy

vdajiciho z GSM telefonu a prostřednictvím služby info35 je zajištěna identifikace polohy vo|ajÍcÍho z pevné linky.

Aplikační server Re0at"eXperience obsahuje pokročilý přehrávač, který umožňuje různé způsoby přehrávání

záznamů.

Aplikační server Re0at"eXperience dále umožňuje u záznamů pořízených s CTI řízením svázáni souvisejIcIch

záznamů u složitějších scénářů voláni, jako např. přepojováni, konferenční hovory, konzultační hovory atd.

Aplikační server Re0at"eXperience i vlastni záznamová jednotka ReDat"3 lC umožňují přistup pomoci

hierarchických přístupových práv. Aplikační server ReDat"eXperience navíc umožňuje vytváření uživatelských

profilů (skupin).

Prostřednictvím aplikačního serveru Re0at"eXperience a jeho aplikace Monitoring je možno monitorovat stav

dispečerů a živý příposlech nahrávané komunikace. Monitoring stavu záznamového kanálu a jeho živý příposlech
je možný i přímo v záznamové jednotce ReDat"3.

Komplexní dohled nad systémem je zajištěn pomoci modulu Re0at"Management Systém (SNMP) a aplikace

Re0at"Explorer. Všechny činnosti uživatelů a stavy systému jsou zaznamenány v aplikaci Audit. Systém poskytuje

diagnostická hlášeni při odchylce od nastavitelného zatížení záznamových zdrojů. UpozorňujIcI a chybová hlášeni

mohou být zaslány e-mailem.

stejným způsobem, jako stávající záznamové zařízení, bude i nové záznamové zařízeni zajišťovat nahrávání

telefonního provozu přijmu tísňové výzvy NSPTV, od okamžiku převzetí hovoru ZZS PK, do ukončení převzetí

tísňové výzvy dispečerem ZZS PK, nebo do předáni hovoru operátorovi jiné složky či operátorovi jiného zos zzs.

Obecné technické specifikace nahrávacího zařízení ReDat"3 jsou popsány v přiloženém dokumentu ,,RD 006 001

Technické podmínky".
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ReDat" Recording Systém by RETIA, a.s. Dat
projekt: Partner (IČO): ZZS Plzeň Firma (IČO): RETIA, a. s. (2525 1929) ! Datum: 2021-07-27

Varianta: R3 jako náhrada za vč 1514 Kontaktní oscba: Obchodní manažer: Sleva na HW: 096

ref číslo: OBP-2021-0246 Email: Email: Sleva na SW: 0%

Platnost nabídky do: 2021-10-25 Tel. číslo: Tel. číslo: )SIeva na sluŽby: 0%

Kód produktu Popis produktu Cena [CZK/ks] Cena [CZK/ks] Celková cena [CZK]po slevě počet k' bez DPH

ReDat3" Záznamová jednotka 1 795 200,00 CZK

HW platformy

R3 H'N lC Pr.imys!ové 19" PC. komerčni board, 4LJ, pro maxmain Docet 6 karet b5 C00,00 CZK 65 000,00 CZK 1 65 0C'O,OC CZK

R3 HW DPWR220 Duální zdroj 230V hotswap, pro platformy R3 lC, ll 19 500,00 CZK 19 500,00 CZK 1 19 500,00 CZK

Interfaceové karty a zařízeni

R3 IB APC-M Karta analogových vstupŮ pro 8 kanálů + redukce PCI (PCIM konektor) 12 000,00 C2K 12 000,00 CZK 2 24 000,00 CZK

R3 IB PCM-P Digitální interface G.703, pasivní připojení, 2 porty, podpora sterea 30 000,00 CZK 30 000,00 CZK 1 30 000,00 CZK

SIN pro ReDat"3 Záznamová jednotka + OS QNX

R3 QSSW SW vybavení zařízení ReDat"3 Záznamová jednotka + OS QNX 35 000,00 CZK 35 000,00 CZK 1 35 000,00 CZK
Licence pro záznam

R3 LIČ TEL1 Licence pro záznam jednoho telefonního kanálu (f'yzický kanál) 8 000,00 CZK 8 000,00 CZK 13 104 000,00 CZK

R3 LIČ ISDN30 Licence pro záznam jednoho trunku (l x ISDN30) 90 000,00 CZK 90 000,00 CZK 1 90 000,00 CZK

R3 lič IPT1 Licence pro záznam jednoho VolP kanálu 9 000,00 CZK 9 000,00 CZK 30 270 000,00 CZK

R3 UČ SCR1 Licence pro záznam jednoho pc screenu 10 000,00 CZK 10 000,0'0 CZK 10 100 000,00 CZK
Licence a HW pro zálohováni (archivaci)

R3 ARCH RAID1 Interní RAID1 HW řadič, zrcadleni dvou SATA disků, hotswap, autorebuilt 9 500,00 CZK 9 500,00 CZK 1 9 500,00 CZK

Licencované produkty pro přistup, správu, diagnostiku a dohled

R3 CLI MS ReDat" Management System (zpřístupněni záznamové jednotky 10 000,00 CZK 10 000,00 CZK 1 10 000,00 CZK
ReOat '3 dohledovým aplikacím, součásti ceny produktu je defaultní
konfigurace a podpora => přidáni dohledovaných elementů do

dohledové aplikace)

Integrace s telekomunikačními technologiemi '

R3 INT Tetrapol + 12C Integrace s terminály Tetrapol - RCT modul, včetně 12C-RS232 14 000,00 CZK 14 000,00 CZK 2 28 000,00 CZK
konverzního modulu, licence pro jednu záznamovou jednotku

Doplňkové zařízení (HW)

R3 SUP OZS Oddělovací zesilovač PCM traktu (amplifier G.703 tract) 6 600,00 CZK 6 600.00 CZK 1 6 600,00 CZK
R3 SUP 8XRS232 8 portová karta RS2 32 (Moxa CP-168U V2) + OPT8D propojovací kabel 3 600,00 CZK 3 600,00 CZK 1 3 600,00 CZK

(kóde: 33100OOOOQ44)

ReDat° eXperience 1 97 000,00 CZK

ReOat" Catalog

REX CAT LíCi Licence pro aktivaci 1 kanálu 3 000,00 CZK 3 000,00 CZK 22 66 000,00 CZK
REX CAT SCREEN LICB Licence pro aktivaci funkce přehráváni screenů v ReDat" eXperience 10 000,00 CZK 10 000,00 CZK 1 10 000,00 CZK

ReOat" CTI (Integrační moduly pro CTI, CDR, integrace se SW CC, apod.)

REX CTI AL TS LlC1 Licence pro aktivaci 1 současně nahrávaného kanálu CTI Alcatel TSAPI 1 000,00 CZK 1 000,00 CZK 21 21 000,00 CZK

Servisní poloŽky l služby 99 500,00 CZK

SRV RINST Instalace systému a uvedení systému do provozu, akceptační testy. 99 500,00 CZK 99 500,00 CZK l 99 500,00 CZK

Ceníková cena 991 700,00 CZK

Sleva DAO CIK
VÝSLEDNÁ CENA 991700,00 CZK
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