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Objednávka Systému odpalovacího zařízení 
 
 
1. Předmět objednávky 

Systém odpalovacího zařízení:  

- odpalovací zařízení TX2-70K  
- odpalovací zařízení RX2-70K 
- dálkové ovládání TX2-STAGE 

 
Odpalovací zařízení je potřebné k bezpečnému provádění funkčních zkoušek pyrotechnických 
výrobků a dále pro výuku a provádění odpalování pyrotechnických výrobků v rámci školení OZO. 
 

Odpalovací zařízení TX2-70K: 
     Obousměrný vysílač v plastovém kufru s LCD displejem. Obsahuje programovací kabel a      
     nabíječku. 
     Technické parametry: 
     Rozměry: 335 x 290 x 155 mm 
     Zdroj: 12V gelový akumulátor 
     Režim Stand-By: 16 hod 
     Hmotnost: 4,6 kg 
     Rozhraní: RS 232 
     FSK – Mode, AUTO – Mode 
 
Odpalovací zařízení RX2-70K: 
     Obousměrný přijímač v plastovém kufru. 
     Počet odpalů: 70 
     Rozměry: 335 x 290 x 155 mm 
     Zdroj: 12 V NiMH akumulátor 
     Režim Stand-By: 70 hod 
     Hmotnost: 4,7 kg 
     Odpalovací proud: 30 – 80 V 
 
Dálkové ovládání TX2-STAGE: 
     Rozměry: 160 x 80 x 30 mm 
     Hmotnost: 300 g 
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     Zdroj: 9 V NiMH akumulátor 
     Režim Stand-By: 16 hod 
     Maximální dosah signálu: 600 m 
     CE certifikát 

 
 

2. Cenové podmínky 
Celková cena 152.400,00 Kč včetně DPH a dopravy.  
 
Podrobný rozpis: 

Název položky  Cena v Kč 

Odpalovací zařízení TX2–70K 57.750,-  

Odpalovací zařízení RX2-70K 51.975,- 

Dálkové ovládání TX2-STAGE  13.475,- 

Manipulační + administrativní poplatek 2.750,- 

Celkem bez DPH 125.950,- 

DPH 26.450,- 

Celkem s DPH 152.400,- 

  

Odpalovací program do PC v českém jazyce 1/ks Zdarma od firmy Pyro Moravia s.r.o. 

Příručka v anglickém a v německém jazyce 1/ks Zdarma od firmy Explo 

 
 
3. Dodací a servisní podmínky 
Dodací lhůta 4 týdny od přijetí objednávky.  
Potvrzení záručního listu. Záruční i pozáruční servis.  
Záruční lhůta 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí zařízení. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemohl zařízení řádně používat pro vady, za které dodavatel odpovídá. Veškeré 
náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese prodávající. 
 
 
4. Platební podmínky 
Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít  
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému 
dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel 
poskytovateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je 
poskytovatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Doba splatnosti faktury 14 dnů. Úhrada ceny za zboží – bankovním převodem, 100% po dodání zboží. 
 
Adresa pro dodání faktury i zboží je adresou sídla Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva tj. 
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3. 
 
 
5. Další ujednání 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na 
dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 
zajistí kupující (pozn. upravit název smluvní strany dle smluvního typu). 
 
 
 
 
Za dodavatele       Za odběratele 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..     ……………………………………………. 
              Daniel Hradil                                     Ing. Milan Kukla 
                  Jednatel                    Předseda úřadu 


