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SMLOUVA O DÍLO  

na Implementaci autentifikace a enkrvpce do systému TETRA 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 5/00/2017         Číslo smlouvy objednatele:8217050002 
 
 
Statutární město Brno - Městská policie Brno 
se sídlem:   Štefánikova 112/43, 602 00 Brno 
IČ:    44992785 
DIČ:    CZ44992785 
bankovní spojení:  XXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXX 
zastoupena:   Bc. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno 

 (dále jen „Objednatel")  

a 

KonekTel, a.s. 

 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v obchodním 
rejstříku: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

zastoupena: 

Pardubice, Pražská 152, PSČ: 530 06 

15051145 

CZ 15051145 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 277  

XXXXXXX 

 

XXXXXXX 

Ing. Jan Šenberger, manažer pro klíčové zákazníky, na základě plné 

moci

 

(dále jen „Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel, kteří jsou dále uváděni společně jen jako "Strany" nebo kterýkoli z nich 

samostatně jen jako "Strana" uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a 

násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto smlouvu (dále jen „Smlouva"). 

v 

Cl. 1. 
Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly 

předloženy před podpisem této Smlouvy, doložil, že je oprávněn uskutečnit Dílo specifikované 

níže v článku 2 této Smlouvy, a to v rozsahu a kvalitě požadované touto Smlouvou, a že je 

vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

1.2. V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této smlouvy oprávněni jednat tito zaměstnanci 

či pověřené osoby Stran: 

Za Objednatele: 

Jméno: XXXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXX  

 



Adresa pro doručování: 

Městská policie Brno  

Štefánikova 43, Brno, PSČ 602 00 

Za Zhotovitele: 

Jméno: XXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXX 

Adresa pro doručování: 

KonekTel, a.s. 

Pražská 152, Pardubice, PSČ 530 06 

Jednáním v organizačně technických věcech se rozumí jednání ve věcech provádění technického 

dozoru, zápisů do montážního deníku, upřesnění harmonogramu prací, upřesnění denního 

průběhu prací dle potřeb provozu objednatele, podepisování dílčích předávacích protokolů a 

zápisů o provedení technických zkoušek a oprav vad v záruční době. Podpisem Protokolu o 

převzetí Díla je oprávněn za Objednatele XXXXXX. 

v 
Cl. 2. 

Předmět smlouvy 

2.1.  Předmětem této Smlouvy je: 

2.1.1 závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí dodat zcela nové, faktickými a 

právními vadami nezatížené komponenty pro realizaci Díla „Implementace autentifikace 

a enkrypce do systému TETRA" a provést jeho montáž ve funkční celek dle pokynů 

Objednatele a v souladu s Nabídkou zhotovitele ze dne 31.3.2017, platnými právními 

předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 

technickými normami (ČSN, EN) a řádnou montážní praxí a odstranit jakékoli vady na 

Díle oznámené Objednatelem v záruční době, 

2.1.2 realizace díla zahrnuje dodávku následujících komponentů a poskytnutí souvisejících 

služeb v souladu s Přílohou č.l - Cenová nabídka: 

-upgrade systémového software technologie Dimetra IP Compact z R8.0 na R8.2, 

dodávka firmware včetně instalace, 

-dodávka Provisioning Centra - server pro správu klíčů, kompletní PC včetně SW a     

včetně jeho instalace, 

-dodávka Autentizačního serveru, pouze SW, včetně jeho instalace, 

 -dodávka Key Variable Loader, včetně nabíječky a kabelů k radiostanicím, 

-dodávka kryptovacího firmware TEA1 pro BTS TETRA řady MTS, včetně instalace 

do 15 ks. BTS, 

-dodávka Air Encryption Firmware TEA1 pro radiostanice - 341 ks. MTP 3250, 52 

ks. MTM 5400 a 14. ks. MTM 5200 včetně jeho instalace do radiostanic, 

-přeprogramování všech radiostanic, 

-nastavení autentizace a přeprogramování databáze uživatelů, 

-zaškolení technických pracovníků objednatele, 

-náklady na dopravu. 

2.1.3 závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za 

předpokladu, že Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal jej 

Objednateli za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

2.2.  Společně s Dílem budou Zhotovitelem dodány tyto doklady a dokumenty: 

a)  Protokol o předání a převzetí Díla, 

b)  Akceptační protokol, 
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c) Dokumentace skutečného provedení ve formátu blokové schéma a popis funkce systému 

pro autentifikaci a enkrypci, uživatelský návod k obsluze. 

2.3.  V průběhu procesu předání a převzetí Díla se zavazuje Zhotovitel provést proškolení technických 

pracovníků Objednatele, přičemž cena za toto proškolení je zahrnuta v ceně Díla. 

2.4.  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli následující součinnost: 

2.4.1. Podepsat prohlášení koncového uživatele (End User Statement). 

2.4.2.    Umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup k technologii TETRA v budově Městské  

   policie Brno na adrese Štefánikova 43, Brno. 

2.4.3.  Umožnit krátkodobé výpadky technologie TETRA v předem dohodnutém čase. 

2.4.4.  Umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup k jednotlivým BTS (15 ks.) systému TETRA. 

2.4.5.    Určit místo instalace pracoviště Provisioning Center a poskytnout zálohovaný přívod      

   napájení 230 V. 

2.4.6.    Zajistit dostupnost všech radiostanic Objednatele pro účely instalace kryptovacího  

   firmware a přeprogramování. Objednatel připraví radiostanice k přepravě do servisního  

   centra výrobce, a to ve třech dávkách po 136 kusech a v dohodnutých termínech. 

2.4.7. Poskytovat Zhotoviteli na vyžádání další informace nezbytné k provádění díla. 

2.5.  V rámci užívání systému TETRA a realizace enkrypce a autentifikace musí být zajištěna 

funkčnost systému a radiostanic uživatelů systému, kteří budou i nadále využívat systém bez 

nasazení uvedených bezpečnostních technologií, aniž by byla nutná další finanční investice ze 

strany objednatele nebo uživatelů. 

2.6.  Po implementaci enkrypce a autentifikace bude zajištěna komunikace napříč systémem bez 

ohledu na skutečnost, zda se radiostanice nachází v systému zabezpečení, či mimo. 

 

ČI. 3. 
Doba a místo plnění 

3.1.  Dílo bude provedeno do 21 týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Předpokládaný termín instalace upgrade systémového software technologie Dimetra IP Compact 

z R8.0 na R8.2 je 12.6. - 23.6.2017. Předpokládaný termín instalace Air Encryption Firmware 

TEA1 do radiostanic je červenec 2017. 

3.2.  Místem plnění je budova Městské policie Brno, Štefánikova 43 a dále území Statutárního města 

Brna. 

3.3.  Implementace a autentifikace 15. BTS bude realizována s ohledem na dobu jejího vybudování. 

 

Cl. 4. 
Cena díla 

4.1 Celková cena za provedení Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

cena bez DPH 4.958.244,- Kč, slovy (čtyři miliony devět set padesát osm tisíc dvě stě čtyřicet 

čtyři korun českých), výše DPH 21 %, 

DPH ve výši 21 % 1.041.231,24 Kč, slovy (jeden milion čtyřicet jedna tisíc dvě stě třicet jedna 

korun českých, dvacet čtyři haléřů), 

cena včetně DPH 5.999.475,24 Kč, slovy (pět milionů devět set devadesát devět tisíc čtyři sta 

sedmdesát pět korun českých, dvacet čtyři haléřů). 

4.2 Cena sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené 

s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, 

dopravou do místa plnění apod. Cena zahrnuje rovněž provádění záručního servisu po dobu 

trvání záruční doby.  



4.3. Sjednanou cenu je možné měnit pouze v případě změny DPH, a to ve výši odpovídající zákonem 

provedené změně DPH. 

Čl. 5. 
Platební podmínky 

5.1 Cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 

dokončení a předání díla. 

5.2 Právo fakturovat předmět plnění vzniká po převzetí předmětu plnění díla a potvrzení Protokolu o 

předání a převzetí díla oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 

5.3 Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

-  adresu objednatele: Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 1 

602 00 Brno 

-  adresu příjemce a doručovací adresu: 

Statutární městoBrno  

Městská policie Brno 

Štefánikova 43  

602 00 Brno 

-    rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy včetně uvedení jejich cen, 

-    číslo smlouvy objednatele, 

-    číslo účtu zhotovitele, 

- veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- nedílnou součástí faktury bude originál Protokolu o předání a převzetí díla s předepsanými 

jmény zástupců obou smluvních stran a podepsán jejich vlastnoručními čitelnými podpisy. 

5.4 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 21 dnů ode dne doručení 

Objednateli. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla uvedený na Protokolu o předání a 

převzetí. 

5.6 Objednatel má právo daňový doklad - fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti 

požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu - faktuře některá z náležitostí, chybí-li 

originál Protokolu o předání a převzetí, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh či 

množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne 

plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli. 

5.7 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.8 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

ČI. 6. 
Předání díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude věcně a právně bezvadný a odpovídající 

předpisům a normám platným v České republice. 

6.2 Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u 

obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 

Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií. 
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6.3 Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat   

oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání. 

6.4 Předání předmětu plnění bude doloženo Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným 

oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 

6.5 Před předáním díla budou ověřeny jednotlivé funkcionality díla. O výsledku zkoušek bude sepsán 

akceptační protokol. 

 

Cl. 7. 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

7.1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení smluvené ceny 

díla. 

7.2. Objednatel se stává držitelem užívacích práv k předmětu plnění (např. k programovému 

prostředku) ode dne jejich převzetí. 

7.3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a nebezpečí 

škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto plnění. Za užití předmětu 

plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování. 

ČI. 8. 
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení 

8.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním sjednané doby plnění uvedené ve smlouvě má 

Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny předmětu plnění 

s DPH za každý i započatý den následující po marném uplynutí doby plnění. 

8.2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je Zhotovitel 

oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 

142/1994 Sb. 

8.3. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 

8.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků 

druhé smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve 

smlouvě. 

8.5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto 

smlouvou. 

8.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody v 

plné výši. 

ČI. 9. 
Náhrada škody 

9.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností, 

porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé v 

důsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Občanského 

zákoníku, v platném znění. 

9.2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 

9.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků 

druhé smluvní strany.  



Strana 6 

 

ČI. 10. 
Ochrana informací 

10.1. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné 

informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením 

dotčena. 

10.2.  Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

- veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto     

smlouvou,  

- informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele, 

- veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako 

důvěrné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3.  Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

10.3.1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 

právních povinností ze strany Zhotovitele, 

10.3.2. u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 

ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 

10.3.3. které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

10.3.4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

10.4. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 

Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele 

či plnění této smlouvy. 

10.5. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany 

bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení 

těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele proti 

odcizení nebo jinému zneužití. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná 

použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

10.7. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 

respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 

vztahu zavázán sám. 

10.8. Trvání povinnosti mlčenlivosti platí po dobu 10-ti let od ukončení této smlouvy. 

10.9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat 

náhradu takto vzniklé škody. 

10.10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní 

strana právo, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý případ 

porušení. 

ČI. 11. 
Ukončení smluvního vztahu 

11.1. Smlouva se uzavírá na dobu do splnění jejího předmětu. 

11.2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku. Ukončením smlouvy 

nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady,
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povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku 

smluvního vztahu. 

ČI. 12. 
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění 

12.1. Nad rámec odpovědnosti za vady Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve 

smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 24 měsíců. 

12.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 15 dnů od 

prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou nebo 

opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními 

předpisy podle volby Objednatele. 

12.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením vadného 

předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle odst. 12.3. tohoto 

článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny 

opravy za každý započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. Uhrazením smluvní pokuty 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

12.5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 12.3. tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat 

po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. 

12.6. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a podmínkami 

stanovenými platnými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního 

chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a za použitelnost předmětu plnění 

pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. 

12.7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi: 

12.7.1. nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou 

nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu 

plnění, 

12.7.2. obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací 

předmětu plnění, 

12.7.3. užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

12.8. Objednatel je oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby 

bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností 

se sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele 

uplatňovat nároky z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale v průběhu akceptace zjištěny 

nebyly. 

12.9. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční 

doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění Zhotovitelem. 

ČI. 13. 
Změny smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v bodě 11.1. této smlouvy pouze 

dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou 

řadou podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.  
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ČI. 14.  

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14.3. V případě, že by některé ustanovené této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, 

nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se 

svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

14.5. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, které 

upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné věci, ať už ústní 

či písemné. 

Cl. 15.  

Přílohy 

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující dokumenty: 

(1) Cenová nabídka 

(2) Plná moc 

Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.

 

V Pardubicích, dne 6.4.2017

 

  Objednatel
 

 

 

 

Ing. Jan Šenberger 
manažer pro klíčové 
zákazníky 

  

V Brně, dne 7.4.2017 

Zhotovitel 

 

Bc. Luboš Oprchal 

ředitel Městské policie Brno 



 

 

 

  PŘÍLOHA č. 1 
 

 

 

Cenová nabídka na implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA 

 

KonekTel.a.s., Pražská 152, 530 06 Padubice, TEL: 466 857 111, FAX: 466 857 222, www.konektel.cz                         

IČ:15051145,  DIČ: CZ15051145, zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 277   

Zadavatel: Statutární město Brno - Městská policie Brno 

Poptávka: 10.3.2017 
Datum: 31.3.2017 

Položka Popis Cena/ks. ks. Cena celkem DPH Cena s DPH 
 R 8.2 Upgrade Upgrade systémového software Dimetra IP Compact z R8.0 na 1 031 000,00 Kč 1 1 031 000,00 Kč 21 1 247 510,00 Kč 
 

R8.2, firmware 
     

 PrC Provisioning Center - server pro správu klíčů, kompletní PC 
včetně SW 
CIA/ 

1 546 915,50 Kč 1 1 546 915,50 Kč 21 1 871 767,76 Kč 

 AuC                            
 
Autentizační server, pouze SW 258 740,00 Kč 1 258 740,00 Kč 21 313 075,40 Kč 

 KVL Key Variable Loader, nabíječka, kabely k radiostanicím 39 487,50 Kč 2 78 975,00 Kč 21 95 559,75 Kč 

 BS-SW-TEA2 Kryptovací firmware TEA1 pro BTS řady MTS 18 525,00 Kč 1 18 525,00 Kč 21 22 415,25 Kč 

TEA1 MTP 3250 Air Encryption Firmware TEA1 pro radiostanice MTP 3250 1 625,00 Kč 341 554 125,00 Kč 21 670 491,25 Kč 

TEA1 MTM 5400 Air Encryption Firmware TEA1 pro radiostanice MTM 5400 3 250,00 Kč 52 169 000,00 Kč 21 204 490,00 Kč 

TEA1 MTM 5200 Air Encryption Firmware TEA1 pro radiostanice MTM 5200 3 250,00 Kč 14 45 500,00 Kč 21 55 055,00 Kč 

 

PRÁCE 
     

 INST UPG Instalace upgrade systémového software Dimetra IP Compact z 490 000,00 Kč 1 490 000,00 Kč 21 592 900,00 Kč 
 

R8.0 na R8.2 
     

 INST Auc a PrC Instalace Auc a PrC 80 000,00 Kč 1 80 000,00 Kč 21 96 800,00 Kč 

 INST PRC Instalace firmware TEA1 do BTS 40 000,00 Kč 1 40 000,00 Kč 21 48 400,00 Kč 

 INST RDST Instalace firmware TEA1 do radiostanic 526 963,50 Kč 1 526 963,50 Kč 21 637 625,84 Kč 
 PROG Přeprogramování všech radiostanic 42 500,00 Kč 1 42 500,00 Kč 21 51 425,00 Kč 

 SET Nastavení autentizace a přeprogramování databáze uživatelů 26 000,00 Kč 1 26 000,00 Kč 21 31 460,00 Kč 

 SKL Zaškolení obsluhy 5 000,00 Kč 1 5 000,00 Kč 21 6 050,00 Kč 

 DOPR Náklady na dopravu 45 000,00 Kč 1 45 000,00 Kč 21 54 450,00 Kč 
 DODAVKA CELKEM   4 958 244,0 Kč  5 999 475,24 Kč 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plnění veřejné zakázky. 

    

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné     

a úplné plnění zakázky.      
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^ KONEKTEL 
R A D I O K O M U N I K A C E  

PLNÁ MOC 

Společnost KonekTel, a.s., se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice, IČ 15051145, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 277, (dále jen 

„Společnost") uděluje následující plnou moc: 

Ing. Jam Šenberger, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX je zplnomocněn 

k jednání v rámci veřejné zakázky „Implementace autentifikace a enkrypce do systému TETRA" pro 

Statutární město Brno - Městskou policii Brno. Jmenovaný je oprávněn k účasti na jednáních v rámci 

veřejné zakázky, k podpisu zápisů z jednání za Společnost, k podpisu nabídky a smlouvy o dílo na 

předmět veřejné zakázky za Společnost. 

Tato plná moc platí do 31.12.2017 

Pardubice dne 17.3.2017 

 

George Joseph Grubr 

Předseda představenstva 

Zmocnitel 

Zmocnění přijímám dne 17.3.2017 

 

 

Ing. Jan Šenberger 
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Manažer pro klíčové zákazníky  

Zmocněnec 
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