KUPNÍ SMLOUVA
ev. číslo kupujícího:.................

I.

Účastníci smlouvy

zastoupené:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Mgr. Markétou Bartušovou, tajemnicí magistrátu města

Bankovní spojení:

426511/0100

IČ:
DIČ:

00268810
CZ00268810

Zástupce při realizaci: Ing. Jan Nagy, vedoucí odboru informatiky, e-mail:

jan.nagy@mmhk.cz
(dále jen „kupující")

1.2.

Zdeněk Němec

Prodávající:
sídlo:

Hloušecká 25/11, 284
16536673

IČ:
DIČ:

01

Kutná Hora

Bankovní spojení:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Zdeněk Němec,
ve věcech technických oprávněn k jednání:
(dále jen „prodávající")
(kupující a prodávající, dále společně také jako „účastníci smlouvy" nebo „smluvní
strany")

II.

2.1.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují,

že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného
odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2.2.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní
smlouvu

2.3.

Prodávající prohlašuje:
2.3.1.1.

že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
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2.3.1.2.

2.4.

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět
plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém
termínu.

Tato Smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí o přidělení zakázky mimo zadávací
řízení č.j.: MMHK/139275/2021 ze dne 9.8.2021, učiněného ve smyslu ustanovení čl.
XVIII. odst. 2. písm. b) Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora
města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání
veřejných zakázek.
III.

Předmět smlouvy

3.1.

Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu hlasovací a konferenční systém HER
(dále jen „dodávky" nebo „vybavení") specifikovaný v technické specifikaci nabízených
dodávek, která je nedílnou součástí této smlouvy (viz Příloha č. 1) a umožní mu nabýt
k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a
zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.

3.2.

Vedle toho se prodávající zavazuje neprodleně po dodání vybavení zajistit;
-

instalaci (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením

funkčnosti (u el. zařízení),

instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou,
likvidaci obalů a odpadu;
záruční servis po dobu záruční lhůty.
IV.

Cas a místo plnění

4.1.

Zahájení plnění bude uskutečněno na základě výzvy k plnění kupujícího zaslané

4.2.

Prodávající je povinen předmět plnění smlouvy dle čl. III dodat nejpozději do 40
pracovních dnů od účinnosti této kupní smlouvy. Prodloužení lhůty dodávky může
prodávající požadovat pouze v případech, kdy nebude možné plnit předmět smlouvy
z důvodů na straně kupujícího.

4.3.

Prodávající je povinen alespoň 3 pracovní dny dopředu vyzvat kupujícího k převzetí
dodávek a dokončeného předmětu plnění (dokončení instalace, předvedení funkčnosti,
apod.).

4.4.

Místem plnění je: sídlo kupujícího
Králové.

prodávajícímu e-mailem na adresu:

V.

- Československé

armády 408, 502 00 Hradec

Předání a převzetí dodávek

5.1.

Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a
v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

5.2.

Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez
jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této
smlouvě, a nabídce prodávajícího, která je v příloze č. 1 technická specifikace dodávky
a cenová nabídka..
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5.3.

Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména
požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.4.

O předání dodávek se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,

-

označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,

-

rozsah aa předmět plnění,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

5.5.

Je-li prodávajícím předložen při předání dodací list nebo obdobný doklad, nahrazuje
výše uvedený předávací protokol, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a bude-li
obsahovat výše uvedené náležitosti.

5.6.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky tehdy, pokud prodávající nevyzve
kupujícího k převzetí dodávky včas dle odst. 4.3. této smlouvy.

5.7.

Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a
právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.

5.8.

Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9.3. této
smlouvy.

5.9.

Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

VI.

Přechod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva

6.1.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.

6.2.

Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1.

Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu obecně platnými právními předpisy
ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a
a příslušným technickým normám, jejichž
závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2.

Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech,
které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného
vybavení.

7.3.

Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích
osob (poddodavatelů).

7.4.

Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění
všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy ii ze strany svých
poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou
a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně
s
s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy ii za činnost ostatních
poddodavatelů.
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Vlil.

Kupní cena a
a platební podmínky

8.1. Kupní cena dodávky je smluvními stranami sjednána ve výši:

HER systém -- hlasovací, evidenční a
a řídící systém
Položka
Hlasovací a konferenční jednotka HER
Built-in 5 BOX Edition
Mikrofonní krk se svítícím LED
prstencem

Centrální jednotka

ks
37
37
11

Mobilní kabeláž

-

HER systém - příslušenství
Položka
Čipové karty - upgrade

-

40

DPH/1 Cena celkem bez
Cena bez DPH/1
ks
DPH
10 341,00 Kč

382 617,00 Kč

1 442,00 Kč

53 354,00 Kč

1

21 792,00 Kč

21
21

792,00 Kč

3 500,00 Kč

3
3 500,00 Kč

Cena bez DPH/1
ks
290,00 Kč

Cena celkem bez
DPH
11 600.00 Kč
11
472 863,00 Kč

Celková cena bez DPH

..........................99 301,20 Kč

DPH (21 %)
Celková cena vč. DPH

572 164,20 Kč

8.2.

Cena dle odst. 8.1. uvedená bez DPH byla stanovena na základě jednotkových cen
požadovaných dodávek ve sjednaném množství, které je uvedeno v bodě 8.1. a
kvalitě, které je uvedeno v příloze č. 11 technická specifikace dodávky a cenová nabídka
této smlouvy. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné
a zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně
inflace.

8.3.

Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku včetně obvyklých
obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění,
popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a
likvidace obalů, odpadů a instruktáže obsluhy osobou ktomu oprávněnou. Ceny
zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění,
včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především
kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu
ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.

8.4.

DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného
plnění.

8.5. Celková cena dodávky může být změněna, za podmínek, že by ve výjimečném případě
došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena
dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného vybavení a cenám uvedeným
v bodě 8.1. této smlouvy.
8.6.

Platba za zařízení bude provedena v české měně na základě příslušného daňového
dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím jednorázově, po dodání veškerého
zařízení, jeho instalaci a instruktáže obsluhy.
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8.7.

Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zařízení za předpokladu, že podle
čl. V této smlouvy je zařízení akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další
závazky vyplývající z této smlouvy.

8.8.

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 21
21 dnů od jejího doručení kupujícímu.

8.9.

Zálohy kupující neposkytuje.

8.10. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
-- označení prodávajícího včetně uvedení sídla a
a IČ (DIČ),

--

označení kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
rozsah aa předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
den uskutečnění plnění,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
Ihůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady)
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
8.12. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo
náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující
oprávněn ji vrátit prodávající ss uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta
splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového
dokladu).

8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními
předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl.
čl. II této smlouvy.
8.14. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen
neprodleně o tomto informovat kupujícího.
8.15. Bude-li prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu § 106a zákona o
o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a
zákona o DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná cena a prodávající obdrží pouze
cenu předmětu koupě bez DPH.
8.16. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat
kupujícího.

IX.
9.1.

Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající poskytuje záruku za dodávky po dobu 24 měsíců od předání bezvadného
vybavení, pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak. Záruční doba běží ode dne
předání a převzetí vybavení v souladu s čl. V této smlouvy.

9.2.

Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při
předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3.

Prodávající se zavazuje vadu vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.

9.4.

Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy,
popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání
nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu této součásti.

9.5.

Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku
vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje ii zpráva zaslaná e-mailem
prodei@bitest.cz.
na adresu prodei@bitest.cz.

X.

Dohoda o
o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a
a započtení

10.1. V případě, že prodávající nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo,
zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny
nedodaného vybavení bez DPH za každý započatý den prodlení.
10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě
stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny bez DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den
prodlení.
10.3. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
10.4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti
prodávajícím vztahující se k této smlouvě.
10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti
pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou
a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a
v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající,
že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo
neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započetl proti nároku prodávajícího na
uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.
10.7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti.
10.8. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
XI.

-

Odpovědnost za škody a
a pojištění

11.1. Pojištění prodávajícího - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:
11.1.1.1.

Prodávající má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za
škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na
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11.1.1.2.

zdraví ve výši alespoň 500 000,- Kč a zavazuje se toto pojištění
udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
Prodávající odpovídá ii za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří
pro něj dílo provádějí.

XII.

Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo
touto smlouvou.

12.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je
proti němu zahájeno insolvenční řízení.
XIII.

Doručování písemností

13.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. II této smlouvy, jednají za smluvní
strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují
zápisy zjednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je
též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či
jiné úkony podle této smlouvy.
13.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně
sdělit druhé smluvní straně.

13.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné
považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, či elektronickou poštou
e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. II nebo kontaktní
údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
13.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě
posílání elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.
XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí
osoby.
14.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze
písemnou formou.

14.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními
občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy,
pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními
předpisy.
14.4. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a
11 prodávající.
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14.5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými
právními předpisy.

14.6. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
14.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně ii
v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
14.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné
vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že
smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

14.9. Prodávající potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné
a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Prodávající bere na vědomí, že
Statutární město Hradec Králové je oprávněno zpracovávat osobní údaje poskytnuté
prodávajícím uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
14.10. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném znění (včetně
všech příloh).
14.11. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a
prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
14.12. Smluvní strany prohlašují, že na Smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), a kupující je dle § 2 cit. zákona subjektem,
jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

14.13. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně
vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném
rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády č.p. 408, IČ: 00268810,
datová schránka: bebb2in
Zdeněk Němec, Hloušecká 25/11, 284 01 Kutná Hora, IČ: 16536673

-

- vymezení předmětu smlouvy: Kupní smlouva - hlasovací a konferenční systém HER
cena: hodnota bez DPH 472 863,- CZK, vč. DPH 572 164,20 CZK
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
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považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům
zákona o registru smluv.
14.14. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
14.15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14.16. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1: Technická specifikace dodávky a cenová nabídka

Hradci Králové dne

03. 09.

2021

V Kutné Hoře dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

tajemnice magistrátu města
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Příloha č.1
Technická specifikace dodávky a cenová nabídka
Hlasovací a konferenční systém HER
HER

m

Hlasovací a konferenční systém HER Built-in 5 BOX Edition
https://www.bitest.cz/hlasovaci-svstem/

0R0
0
RV0~n
V~n

r~\

Tento systém se stal vlajkovou lodí mezi hlasovacími aa konferenčními systémy.
Jednou zz hlavních předností systému je zvolený design hlasovací aa konferenční jednotky, který je u mobilní verze podtržen
zabudováním do dřevěné čepované krabičky. Jako materiál je požit euro dřevěný masiv. Provedení hlasovací aa
konferenční jednotky je v černé barvě.
Další zz předností tohoto systému je intuitivnost.
se uživatel relativně složitě zabývat problémem, které
Aby jednotka byla pro uživatele jednoduchá na ovládání aa nemusel se
tlačítko v daný okamžik zmačknout (číst nápisy u tlačítek, či číst názorné symboly), tak se např. v okamžiku, kdy mají
LED diody u
zastupitelé hlasovat, rozblikají LED
u příslušných tlačítek (zelená LED
LED dioda - PRO, žlutá LED
LED dioda - ZDRŽEL SE,
SE,
červená LED
LED dioda - PROTI). Provedením volby, např. PRO, LED
LED diody uu tlačítek PROTI a ZDRŽEL SE
SE zhasnou. LED
LED dioda uu
tlačítka PRO
PRO zůstane svítit zeleně.
HER Built-in 5 se stal vlajkovou lodí nejen z
z hlediska designového, ale hlavně z
HER
z hlediska spolehlivosti a kvality. Jsou u něj
použity velice kvalitní komponenty, které zaručují velice vysokou spolehlivost.
Nejdůležitější předností tohoto systému je - plnohodnotný konferenčnísystém.
konferenční systém.
Centrální jednotka tohoto systému vám umožní, nejen že budete schopni ss tímto systémem pokrýt akt jednání
zastupitelstva města, ale zároveň ii jiné akce odehrávající se v daném sále. Tato centrální jednotka je určena jak pro
jednání zastupitelstva města tak i, v případě pokud není spuštěn žádný aplikační SW, pro jednání různých výborů,
tiskovky atd. Systém je od narození plnohodnotným konferenčním systémem se zaměřením o co možná nejširší využití
sálu. Při konferenčním využití systému není potřeba čipových karet, na klávesnici jednotky je funkční pouze tlačítko pro
zapnutí aa vypnutí mikrofonu.

-

-

Výhody:

-

Nejnovější elektronické součástky, kvalita, vysoká spolehlivost
Moderní design, černé provedení
Intuitivnost, LED
LED diody u jednotlivých tlačítek pomáhají uživateli ss obsluhou jednotky
Plnohodnotný konferenční systém
On-line, distanční (hybridní) jednání zastupitelstva, modul HER RVU
Systém HER
HER RVU, vzdálený
HER Built-in 5 má ve svém jádru vybudovaný driver pro komunikaci ss modulem HER
přístup, aplikace pro on-line zasedání

-

Cenová nabídka - zastupitelstvo města

-

Cenová kalkulace - 37 uživatelů
HER Built-in 5 BOX Edition
37 ks hlasovacích aa konferenčních jednotek HER
37 ks mikrofonnich krků se svítícím LED
LED prstencem
centrální jednotka
mobilní kabeláž

Cenová nabídka pro Statutární město Hradec Králové:
Cenová nabídka

HER systém - hlasovací, evidenční aa řídící systém
Položka
Cena bez DPH

HER systém - drátový konf. systém Built-in 5 BOX Edition - upgrade

konfernční svstém, řízené mikrofony, identifikace pomocí čipové karty

-

Položka

-

461 263,00 Kč

HER systém - příslušenství

Čipové karty - upgrade
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Cena s DPH

558 128,20 Kč

Cena bez DPH

Ks

Cena s DPH

11
11 600 Kč

40

14 036.00 Kč

