
Číslo smlouvy: 00168I2021
 

KUPNÍ SMLOUVA

 

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice

zastoupené: Ing. Vladimír Kozel., místostarosta městského obvodu Michálkovice

IČ: 00845451, DIČ: CZOO845451

bankovní spojení:_
číslo účtu:—

kontaktní osoba: lng. Vladimir Kozel, místostarosta městského obvodu Micháikovice

tel.:—

(dále jen „kupující“)

2. AudioMaster CZ a.s.

se sídlem/místem podnikání: Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 —Vysočany

IČ: 28206649, DiČ: C228206649

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 18655

bankovnfspojenn—
číslo účtu.:_

kontaktní osoba:—

(dále jen „prodávající“)

(společně dále také jen „smluvní strany")

I. PŘEDMĚT

1.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího spočívající v dodání AV technologie a scénického osvětlení

(dle soupisu dodávky, který tvoří přílohu této smlouvy) do prostor Kulturního domu Ostrava-Michálkovice,

Československé armády 309, 715 00 Ostrava, včetně dovozu, montáže, instalace, uvedení do řádného

provozu, zaškolení obsluhy, záručního servisu, což je zahrnuto v celkové ceně dodávky.

Bližší specifikace dodávkyje obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.

1.2. Podkladem k uzavřenítéto smlouvyje nabídka prodávajícího ze dne 26.05.2021.

1.3. Předmět dodávky bude splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, které tvořily podklad

pro zadávací řízení, na jehož základě došlo kuzavření této smlouvy, přičemž uvedené parametry jsou

minimální.

Il. CENA

2.1. Celková cena dodávkyje stanovena dohodou stran s ohledem na zák. č. 526/90 Sb. takto:

Cena celkem bez DPH:1.329.814,0D Kč

DPH: 279.260,94 Kč

Celková cena s DPH: 1.609.074,94 Kč

 



 

 

 

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 923 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad

se všemi náležitostmi.

2.2. Uvedená celková cena je konečná a zahrnuje i dopravní náklady, instalaci zařízení, uvedení do provozu,

zaškolení obsluhy, záruční servis dle daných podmínek s dodáním zboží na adresu Kulturní dům Ostrava-

Michálkovice, Československé armády 309, 715 00 Ostrava.

2.3. Cena dodávky je stanovena na základě cenové nabídky prodávajícího. Jde o cenu konečnou,

nepřekročitelnou.

2.4. Cenu dodávkyje možno překročit v případě změny daňových předpisů (zejména DPH) majících vliv na cenu

dodávky.

m. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kupující uhradí cenu dodávky prodávajícímu po kompletním převzetí zboží, instalaci, uvedení do provozu

a po zaškolení obsluhy, a to na základě faktury a předávacího protokolu. Splatnost řádné faktury se sjednává na

dobu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené

právními předpisy.

3.2. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat

tyto údaje:

odběratel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

715 00 Ostrava—Michálkovice

3.3. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je kupující oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo

doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet dnem opravené nebo nově

vystavené faktury.

3.4. Faktura musí mít náležitostí stanovené zák. č. 235/2004 Sb„ o dani 2 přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů.

IV. oooAci PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude dodáno nové, nepoužité zboží v [. jakostní třídě či kvalitě.

Předmět koupě bude prodávajícím dodán v plném rozsahu a kupujícím kupní cena v plném rozsahu uhrazena

pouze tehdy, pokud bude předmět dodávky plně odpovídat požadované technické specifikaci. Vpřípadě,

že se prokáže, že dodané zboží požadované technické parametry nesplňuje, je kupující oprávněn bez

jakýchkoiiv sankcí od Kupní smlouvy odstoupit. Nebezpečí poškození, ztráty či zničení nese během dopravy

a instalace plně prodávající.

4.2. Smluvní strany sjednávají, že zboží bude dodáno, instalováno, uvedeno do provozu včetně zaškolení

obsluhy nejpozději do 30.08.2021. Za den ukončení dodávkyje přitom považován den protokolárního předání

a převzetí kompletního předmětu smlouvy. Zahájení dodávky přitom nastane po podpisu této Kupní smlouvy.

4.3. Prodávající vystaví kupujícímu dodací a záruční listy.

4.4. Převzetí předmětu dodávky bude na základě předávacího protokolu.

 



 

4.5. Prodávající je povinen současně s předáním předmětu dodávky předat kupujícímu též obvyklou

dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, tj. zejména návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

záruční listy, záruční podmínky a písemné prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., otechnických

požadavcích na výrobky.

v. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství

a udělujísvolenikjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

5.2. Prodávající je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné

pro monitoring realizace díla, ato do 5 dnů od požádání objednatele.

VI. ZÁRUKA A ŘEŠENÍ REKLAMACI’

6.1. Záruční lhůta na dodané zboží (předmět plnění) činí min. 24 kalendářních měsíců a počíná běžet ode dne

protokolárního předání a převzetí dodaného zařízení dle této smlouvy kupujícímu.

6.2. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení.

» 6.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v jakosti odpovídající kvalitativním normám, případně

dodacím podmínkám výrobce. Oznámení kupujícího o vadách dodaného zboži (předmětu plnění) musí

obsahovat:

a) číslo a datum předávacího protokolu, smlouvy a daňového dokladu,

b) specifikace zařízení,

c) popis vady.

6.4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.

6.5. Prodávající se zavazuje zahájit záruční a pozáruční opravu nejpozději do 48 hodin od sepsání reklamačního

protokolu.

6.6. Pro nároky z vad zboži přejímají smluvní strany úpravu danou v souladu s ustanoveními Občanského

zákoníku.

Vll. SERVIS

7.1. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího záruční, pozáruční i mimo záruční servis prostřednictvím

svého nebo smluvního autorizovaného servisniho střediska na komplexní dodávku.

7.2. Prodávající se zavazuje zajistit nástup na servis do 48 hodin od nahlášení. Nahlášení servisu se provádí

písemně — emailem a doba nástupu se počítá od okamžiku doručení.

7.3. Záruční servisje bezplatný mimo pravidelných servisních prohlídek.

7.4. Hodinová sazba servisního technika za pozáruční a mimo záručníservis je ve výši 537,-- Kč/hodinu.

7.5. Výše uvedené servisní podmínky jsou platné minimálně po dobu smluvně dohodnuté záruční doby

s výjimkou čl. 7.4., kdy hodinová sazba pozáručního servisuje platná mínimálněještě po dobu 3 let po ukončení

záruční lhůty.

 

 



 

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že kupující odmítne funkční, nepoškozené a technicky odpovídající dodávané zařízení

po instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy převzít, sjednává se, že kupující se zavazuje uhradit

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 celkové ceny dodávaného vnitřního vybavení za každý den

prodlení s převzetím zařízení.

8.2. V případě, že prodávající nedodá zboží v dohodnutém termínu, sjednává se, že se prodávající zavazuje

uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny dodávky za každý den prodlenís dodáním.

8.3. Vpřípadě, že prodávající nedodrží smluvní lhůtu pro nástup na záruční a pozáruční opravu, je povinen

uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen v písemné formě po vzájemné dohodě

obou stran.

9.2. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku a ostatních závazných předpisů.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdržíjedno

vyhotovení.

9.4. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu veřejné zakázky,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému splnění veřejné

zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení dodávky potřebné.

9.5. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací dodávky budou řešeny dle platných právních předpisů.

9.6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí

mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré

dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávajíjejí nedílnou součástí.

9.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu

a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož

připojují níže podpisy svých oprávněných zástupců.

9.8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou

žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek

k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných

podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečnosti v této smlouvě

zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku.

9.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí kupující.

9.10. Nedílnou součástíSmlouvyje:

Příloha č. 1 —- Oceněný rozpočet předmětu plnění
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x. DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. O943/RMOmeich/1822/73

ze dne 08.06.2021.

V Ostravě dne 91-07-2321
V Praze dne

Kupující:
Prodávající:

   ing. Vladimír Kozé'l

místostarosta

   Ing. Radovan Dalecky

člen představenstva

AudioMaste
r CZ a.s.

Ucoiářská 937/39

190 00 Praha 9 - Vysočany

1el,:+ú20 226 011 131-4

už: 28206649
©

DIC: (222820664
9
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VÝKAZ VÝMĚR

Místo stavbyzKultumí dům Ostrava-Michálkovice, Československé armády 309,

715 00 Ostrava—Michálkovice

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106,

715 00 Ostrava

 

 

 

 

 

 

  

REALIZAČNÍ ČÁST Cena bez DPH Cena s DPH

KABELÁŽ 27 070 kč 32 754 kč

AV+DATA 838188 kč 1014 208 kč

DMX 344 556 kč 416912 kč

INSTALACE 120 000 kč 145 200 kč

CELKEM 1 329 814 Kč 1 609 074 Kč   
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Celkem za položky bez DPH
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VÝKAZ VÝMĚR — DMX

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

    
  

(tam bez D"Htyp „111025111
popu

term 1107 DPH/M ( r Hem.

c :
LED {resnel reflektor 1 Lcd1105111311111111111015\ýkonrmmin.?ŠUW 51-211111111"\')'s!1111111111 “1281331111131 111111 22 423 KČ 89 692 KČ

"5,16 1311 <!111n'á111 4511111u'1111'1xrn ky, 9111110111111) 7011111 111111 11155131, 1(<111€k1111'\' 3115

11111X1.R,1š111\1,h1111í1<0\'é1ě1o,111111 ? m'láďacích 191113111 Fm 1311113 podání (na 3200K

111111111<=<1u1<11111íl1u chhzcni

LED lresncl reflektor — HIV „ LED I!‘e<11s-lr€flokto1 > \'ýkr111í—111111111 11111\\' 930111111). výstup 111111 H 30111111, 7 ogg KC 42 528 KČ

\'3111ě111u111111upulx 3‘5 a(15311511111'111'“11:11111111111111 113,(Z111'r1111a11r11n5111213313qu

11111111<ore1č111$p1151v111111(1113111111111,\'s11111 311311111 .\1.1l,l151151m

1.15Dfresnelrvnvktur— RGHW '1 1.1.11f11=<11r11111101111111“911<11zv1111114(111511.1'1'ar1-r1x'1111111?
21112111121\'\"1:1'111('911<11111 7 376 KC 44 256 KČ

1610 \\ Světelnývýstup 111111 ]] 301.111,

\'3'111011111111111upnknzš 2115 111111111'11'51-11\l11s1111<1111111111111141111111,\\1111152131111\_1.1l

USB slot

Otočná hlava SPOT L‘ 1.1511(u!n'fna11121111typ11spnr.1;\“1»:11111.17.11 130\\', 7—1 11111'5'1'1111111111111 741 118-1 110111. 29 497 KČ 58 994 KČ

kotouč,1:1e11110111é1101111510111 ',111111111'1.'.111'1111\ „1111111111111 1'š 11331 1.1 1155111111111

1111111111111111111111111111111<111:1.\'1111z1111.111117,5

Otočná hlava WASH " 1151111111111111 Myra! =.-_1<11 1551011111711 131211113111111115.3111111111111;'1111—1111; ! 21 039 KC 42 079 KC

111117111115171111101111111.151Nc11111111r111>.el111.1p111g
1111111111.1<1111;1\. 71kg

DMX ovládací pult 1 1111“ 140111111? \ 34 fymrkýnú111111131: 111511111 11111f'11ý1111 k1111111'11t1'\',7' :11115'k111'1'11í11 33 010 KČ 33 010 Kč

31J111—-1Xl<.111;1111.\ moznoxuupgrrndv1111 11131 k1111.1111,1'1/.1—111'112 1115111111121 ;1

DMX distributor 1 1111'111'11'1'1\"11D!\1.\1111>111111111<111111131 é; DMXp1'r121'a11111u1111111156111' 'ctl11111 511117 MM 10 562 KC ]0 562 KČ

(1111111111111—212111'13N1'ÍTv21.1n11,_“.\PMX 1N,01,1€1>1.,('11„$1111'1\'.1 1,.,. 11111111“' 11111 [V“-13

1111111111—1' CHO 111.1:11111111 1<1 m1

Klvmn 50mm 11 11111111111511111411111113511111111Nunn/110111111 1111<1111x1111111 1101111
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Ethernetový1121111111111111111111!- 1 11.»\1\11Í1111<:1111>1011114111111111111111111111— W111. ]l)(;1111>1z'l>,1111111211131?
9 776 Ki 9 77f> KČ

30m

Pniistnú lanku J" prvmmz 1:111k11<1x.11u11\1111111110131111!
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Propojovací kabeláž DMX I M11141111111111'11111111')"\1\|—'„11\1'|1l
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vCelkem za polozky bez DPH
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VÝKAZ VÝMĚR - AV+data

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

typ množství
popis

cena bez DPH/ks cena bez DPH celkemAudio matice
1 instalace do racku v plůrackvěm rozměru

24 720 Kč 24 720 Kčmin 4 vstupy a 4 výstupy,;zlně programovatelný pokročilý logický

proccsing :; DSP. ovládání RS232, LAN odesílání UDP zprav

PoE+ napájení

KOnektory 1x LAN, 2x datový digitální přenos audio ~ mm 32 audio

kanálů

Uživatelské rozhraní PC/Tablet/nástěnný ovladač

Nástenný LAN ovladač 1 Kontroler na zed’ s otočným íader. Gmi tlačítky s OLED dasplayem a 7 439 Kč 7 a39 Kčmultibarevnýrn podsvětlením. Napájení Polí

Digitální zesilovač 1 Digitální 2 kanálový zesilovač o celkovém výkonu 2400W pod 49 198 Kč 49 198 Kčzatížením lít/Sohn: a funkcí 70 a 100V,

Digitální programovatelný DSP proccsing, automaticý power Díl/DÍT,

LCD display pro programování, Datové rozhraní kompatibiní s

audiomatici, LAN port, GPIO rozhraní

Digitální zesilovač 1 Digitální 2 kanálov "zesílovač o celkovém výkonu 600W pod zatížením 27 955 Kč 27 955 Kč
4/80ltm :: funkcí 70 a 100V,

Digitální programovatelný DSP procesmg, automatlcý power oil/off,

LCD dísplaypro programování, Datové rozhraní kompatibiní s

audiomatící, LAN port, GPlO rozhraní

Digitální zesilovač 2 Digitální 4 kanálový zesilovač () celkovém výkonu 2400W pod 57 201 Kč 114 403 Kčzatížením 4/80l1m a funkcí 70 a 100V.

Digitální programovatelný DSP procesing, automatic)? power on/oíí,

LCD display pro programování, Datové rozhrauíkompatíhinís

audiomaticí, LAN port. GPlO rozhraní

Mutimediální přehrávač 1 Profesionální multimedrálníaudio přehrávač se sloty USB/SD/CDV 8 633 Kč 8 633 kčSlot pro rozšiřujícíovládací modul LAN a bluetooth přenos

příjem Fld/DAB

w rack rozměr

Digitální stagebox 1 16 XLR vstupů/B XLR výstupů, datové komunikační rozhraní 1x, LED id 043 Kč la 043 Kčtndtkace íantomového napájení, Kompatibilní se stávajícím mix pultem

s přenosem MADI

Nástěnný reproduktor 6 Dvoupásmový reproduktor v černém provedení
7 523 Kč 45 238 Kč

Frekvenční rozsah 45Hz - ZOKHZ

SPL n1in.118db

Vyzařování 1005x100“

výkon mini 480W

impedance 8 ohm/70V/100V

8” basový měnič

držák součástí dodávky

Line—array reproduktor 6 Dvoupásmový kompaktní line-array reproduktor
28 795 Kč 172 768 Kčvýkon mint 1600W peak, max SPL 122dB, 8"a 1" měniče, nominální

vyzařovací charakteristika 100x150, možnost bi—amp,írek rozsah při -

3db nun 85 Hz - 19 Hz. Hmotnost max _ 13kg

Subbasový reproduktor 2 Subbasový reproduktor 5 18" měničem , frekvenční rozsah při -3dB 27 038 Kč 54 D75 Kčmin, 45112 - ISth, Výkon mint 2400W max, min max SPL 129(18,

Rozměry max. 685mm x 685mm x 575mm, podvozak na kolečkách

součástí

Závěsný systém pro linewarray 2 Polohovatelný závěsný držák pro reproduktory line—array
10 179 Kč 20 358 Kč

Podvozek pro subbas 2 podvozek na kolečkách pro subbasově reproduktory
2 053 Kč a 106 Kč

nástěnný držák pro line-array 2 polohovatelný držák se zatížením alespoň SOkg, rameno min Sflcm 1 504 Kč 3 008 Kč

Aktivní monitory 2 Aktivnídvupásmové podlahové stage monitory. 12" basový menič, 7 931 Kč 15 862 Kčmm, MAX SPL 126dB, vyzařovací úhel min. 100°x60", bi'amp pohon

měničů 7DUW+300W peak, parametrický definovaný equaíiserDSP

presety pro main/monitor, 2x XLR vstup a THRU výstupABS

ozvučnice, hmotnogt max 15kg

Mikrofonní splitter 1 Rackový mikrofonní splitter 8 vstupů XLR . 8x THRU OUT a 16x 7 282 Kč 7282 Kčisolated OUT

Anténní splitter 2 Mikrofonní anténní distributor pro S přijímačů, rozsah min 470. 14 545 Kč 29 090 Kč%GMHz, rackové montáž, propojovacíltabely součásti, možnost

kaskádování, napájecí výstupy pro říjímače

Aktivní antény 2 Aktivní směrové antény pro pevnou instalaci, napájení pomocí hlas 10 109 Kč 20 218 Kč15V DC   
ZS  



 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Napájecí distributor 2 Napájecí rackový distributor s podsvětleným vypínačem 818 Kč

Záslepl—ty do racku 1 sada záslepek do racku 1U. ZU, průchodky, police patch panel 3 500 Kč 3 500 Kč

Datový patch panel 1 Průchozí RMS Cat6a patch panel do rackulelportů 3 600 Kč 3 600 Kč

Videomatice “i HDBaseT vysílač 4K obrazu, automatické přepínáním pro 2x HDMl a 1x 25 242 Kč 25 242 Kč

USB-C vstup/1x HD base: výstup+1x HDMI výstup . automatické

ovládání displeje. audio de-embeddinngcadlené HDMI a HDBaseT

výstupy a 4K downscašing na 1080p pro HDMI výstup Ovládánš HW

tlačídtya po LAN/R5232. instalace do racku 19" 1U

Napájecí adaptér video matice 1 Napájecšzdroj !( vídeomatici 2 763 Kč 2 753 Kč

wifi přístupový bod 3 Přístupový WIFI 802.11ac UAP zařízení, pracující v pásmech 2,4Glíz a Z 500 Kč 7 500 Kč

SGHZ Acess Points rychlostí přenosu až 867+4SO Mbps a podporou

norem 802.31a/b/g/n/ac, dosah do vzdálenosti až 183 metrů, Plně

podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mem

jednotlivými APV Gigabit LAN s pasivním 24V siapájením přes PoE

Rock 1 19"stojanový rozvaděčs dveřmi se skleněnou výplní, bezpečnostní 12 500 Kč 12 500 Kč

tvrzené sklo, odnímatelné bočnice a zadní kryt, rozměr podstavy 600 x

600 mm, výška 37U, maximální nosuost400 kg, součástí 4 posuvné

vertikální lišty a kolečka s brzdouCerné barva

Projector 1 Laserový projektor se svítivostí BOODansi lm, Nativní rozlišení až1920 73 677 Kč 73 677 Kč

x 1200pix. Kontrast min. 500000:1 Hlučnost max Ide.

Konekuvita:Ri-4S pro LAN, ZxHDMl , D'Sub, R5232 Remote

USB-A 2.0

HDBaseT lN/OUT

Projekční rolovací plátno 1 Projekční elektrické rolovací plátno s povrchem pro zadní projekci. 34 900 Kč 34 900 Kč

Rozměr min 270cm horizntálně,íorn1át16:10.

odvin horní plochy min 85cm, Aretace polohy plátna, dálkový RF

ovladač

Konektory a propojovací kabeláž 1 sada propojovacích konetorů kabelových a panelových XLR. HDMI, 8 000 Kč 3 000 Kč

LAN

instalační materiál do racku — 1 Záslepky, spojovací materiál 24 356 Kč 24 356 Kč

sada

Ovládáací zařízení - tablet 1 [OS tablet 7" min 10 000 Kč 10 000 Kč

Ethernetový kabel na bubnu - 1 RAMCat kabel ethercon na bubnu . 30ni, IDGBaseT, PUR izolace 9 776 Kč 9 776 Kč

30m

Multlpárový stagebox 1 Multipárový přibližovací kabeláž se stageboxem, B ]N / 4 OUT, délka 2 442 Kč 2 442 Kč

10m

Celkem za položky bez DPH 838 188 Kč    
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typ množství popls cena bez DPH/ks cena bez DPH celkem

Catca 100 ethernetový kabel kategarie calóa
15 Kč 1 600 Kč

spk 2x15 120 reproduktorový kabel s dvojitou |zolací, provedení FRNC, průřez 2x1.5mm 45 Kč 5 356 Kč

Spk 2x2,5 120 reproduktorový kabel s rivalitou izolací, provedení FRNC, průřez 2x25mm (,0 Kč 7 141 Kč

spk 2x4 40 reproduktorový kabel s dvoyitou molacl. provedení FRNC. průřez 2x4mm 9.} Kč 3 779 Kč

DMX 200 Digrtálnr'symetrický kabel lloohm
39 Kč 7 736 Kč

koax 40 Anténní koaxiální kabel SOohm 36 Kč 1 458 Kč

Celkem za položky bez DPH
27 070 Kč  

2%  

 


