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Smluvní strany 
Prodávající Kupující 

č. smlouvy 
I I I I I I I I I I 

Č. smlouvy 
·rJ2J 411 1 s I o 1l2lol212 

česká republika -
Servis Musil, s.r.o. 

Nejvyšší kontrolní úřad 
Se sídlem Ringhofferova 115/1, Praha 5 Se sídlem 
PSČ 155 21 PSČ 
Zastoupena Štěpánem Matouškem Zastoupena 
Funkce Jednatelem Funkce 

IČ 25699911 IČ 

DIČ CZ25699911 DIČ 
Zapsaná vedeném Městským soudem v 
vOR Praze, oddíl C, vložka 62325 
Kontaktní Štěpán Matoušek Kontaktní 
osoba/v osoba/v 
Funkce jednatel Funkce 
Tel. 732 530 575 Tel. 
E-mail smatousek@servismusil.cz E-mail
Fax Fax 
Bank. spojení 27-4599250257/0100 Bank. spojení 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka:
1 kusu rentgenového detektoru zavazadel,
1 kusu víceúčelového vícezónového průchozího detektoru kovů a
2 kusů ručních detektorů kovů

Jankovcova 1518/2, Praha 7 
170 04 
Mgr. Janou Ermlovou 
ředitelkou odboru 
bezpečnostního 
49370227 
není plátce DPH 

Mgr- Jiří Ploc 

referent odboru bezpečnostního 
722980328 
jiri.Qloc@nku.cz 

30027001/0710 

podle technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „přístroje na kontrolu osob
a zavazadel") včetně dopravy, instalace, připojení, výchozí revize a zaškolení obsluhy na základě
jmenného seznamu osob dodaného kupujícím.

2. Součástí předmětu plnění je zároveň odstraňování záručních vad po dobu záruky, poskytování
pravidelných revizí a mimozáručního servisu (dále jen „související činnosti"). Mimozáručním
servisem se rozumí servisní činnost prodávajícího během smluvní záruky, na kterou se tato smluvní



záruka nevztahuje (např. vady způsobené vyšší mocí, neodborným zacházením, nedodržením 
provozních podmínek nebo jiným způsobem než obvyklým provozem). 

3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané a zprovozněné přístroje na kontrolu osob a zavazadel
v místě plnění převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku
V. této smlouvy.

li. 

Doba plnění 

1. Termín kompletní dodávky přístrojů na kontrolu osob a zavazadel do nového sídla Nejvyššího
kontrolního úřadu (dále jen „Úřad"), tj. předpokládaný termín splnění předmětu této smlouvy je
listopad až prosinec 2022. V závislosti na kolaudaci nového sídl? --Úfaqu přesný termín plnění
oznámí kupující prodávajícímu e-mailem nejméně 10 pracovních dnů předem na adresu kontaktní
osoby prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Prodávající potvrdí termín písemně e
mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas
dodaných přístrojů na kontrolu osob a zavazadel do nového sídla Úřadu. V rámci protokolárního
předání a převzetí bude rovněž předána revizní zpráva o provedení výchozí revize a návody
k obsluze a údržbě ke každému přístroji v českém jazyce. Protokolární předání a převzetí bude
stvrzeno podepsáním předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.

3. Termín splnění předmětu této smlouvy se přiměřeně prodlužuje, vzniknou-li v průběhu doby
plnění překážky na straně kupujícího.

Ill. 

Místo plnění 

Místem plnění pro dodání přístrojů na kontrolu osob a zavazadel do nového sídla Úřadu je 1. NP budovy 
H - recepce nového sídla Úřadu v ulici U Uranie (Komunardů), Praha 7 - Holešovice. 

IV. 

Cena 

1. Celková kupní cena za kompletní dodávku přístrojů na kontrolu osob a zavazadel do nového sídla
Úřadu ve výši 1 532 610,20 Kč (slovy jeden milión pět set třicet dva tisíc šest set deset korun
českých dvacet haléřů) vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího je stanovena jako nejvýše
přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené s dodávkou přístrojů na kontrolu osob a zavazadel
do nového sídla Úřadu.
Úhrada za dopravu, instalaci, připojení, výchozí revizi a zaškolení obsluhy je zahrnuta v celkové
kupní ceně.

2. Cena za provedení pravidelné revize u rentgenového detektoru zavazadel včetně dopravy činí
2 800 Kč bez DPH.
Cena za poskytnutí mimozáručního servisu včetně dopravy činí 1 650 Kč/hod. bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn jednostranně zvyšovat ceny uvedené
v tomto bodu, počínaje dnem 1.4.2025 každoročně k 1. 4. příslušného kalendářního roku o roční
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míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen {CPI -Customer Price 
Index) za 12 měsíců předcházejícího roku, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Prodávající 
uplatní zvýšení cen kupujícímu písemně nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 

3. Cenová nabídka prodávajícího tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

v. 

Platební podmínky 

1. Celková kupní cena za dodávku přístrojů na kontrolu osob a zavazadel do nového sídla Úřadu bude
uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového
dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol podepsaný kontaktními osobami
obou smluvních stran.

:_·;_�� � > ).,, 

,. 

2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupújícího vyznačené v jejím
záhlaví).

3. Splatnost faktur je stanovena na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura
je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího
uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost
prodlužuje na 60 dní.

4. V případě, že se kupující ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se
za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria.
Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria posouvá
na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu kupujícího,
nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

S. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti
počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VI. 

Záruční podmínky a mimozáruční servis 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění této smlouvy záruku za jakost po dobu 60
měsíců. Zárukou přejímá prodávající závazek, že dodané plnění bude po tuto dobu způsobilé
pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu kontaktními
osobami obou smluvních stran. Záruční doba neběží po dobu, po kterou trvá vada, za kterou
odpovídá prodávající, a to od doby oznámení vady kupujícím až do jejího úplného odstranění
prodávajícím.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady
prodávajícímu na adresu Ringhofferova 115/1, Praha S, 155 21, servis@servismusil.cz, 732 649 459
(hot-line).
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3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

4. Reklamované vady na dodaných přístrojích na kontrolu osob a zavazadel se prodávající zavazuje
odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 48 hodin,
pokud nebude dohodnuto jinak.

S. Bude-li to z povahy vady možné, reklamace bude vyřízena odstraněním vady opravou, jinak bude
vadný přístroj na kontrolu osob a zavazadel prodávajícím vyměněn za stejný/odpovídající
kvalitativně a funkčně, nový, nepoužitý přístroj bez vad. Výměnou přístroje na kontrolu osob
a zavazadel se rozumí i jeho instalace, připojení a výchozí revize. Nebude-li ani tento způsob
odstranění vady možný, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pro případ sporu o příčině nebo důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce
jmenovaného v oboru předmětných přístrojů, na kterém se obě smi_čiit�í �tr;__a.ny předem dohodnou.

6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku přístrojů na kontrolu osob
a zavazadel o dobu vyřizování reklamace.

7. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok kupujícího na náhradu újmy.

8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady ve lhůtě písemně
dohodnuté smluvními stranami, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně
způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost.

9. V případě, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, je prodávající povinen vadu
odstranit nejpozději do 48 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak.

10. O provedení mimozáruční opravy bude sepsán protokol jako doklad o poskytnutém mimozáručním
servisu a spotřebovaném materiálu (podklad pro fakturaci), který bezodkladně po provedení prací
potvrdí obě smluvní strany.

VII. 

Revize 

1. Revize rentgenového detektoru zavazadel zahrnuje všechny činnosti potřebné k posouzení jeho
technického stavu včetně funkční zkoušky.

2. Prodávající provede revizi rentgenového detektoru zavazadel 2 x ročně v termínu po dohodě
s kupujícím.

3. Prodávající se zavazuje vypracovat o provedené revizi revizní zprávu a předat ji kupujícímu ve dvou
vyhotoveních nejdéle do 15 dnů ode dne provedení revize.

VIII. 

Sankce 

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou přístrojů na kontrolu osob
a zavazadel do nového sídla Úřadu smluvní strany sjednávají slevu z celkové kupní ceny bez DPH
ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok
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z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

IX. 

Podmínky dodávky včetně souvisejících činností 

1. Kupující umožní prodávajícímu přístup na určené místo plnění v novém sídle Úřadu a dále poskytne
prodávajícímu parkovací místo pro parkování vozidla či vozidel.

2. Kupující umožní prodávajícímu užívat v novém sídle Úřadu určené prostory nutné pro plnění
předmětu této smlouvy.

3. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat příslušné české technické normy
(ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto smlouvou za závazné a oq_erně závazné právní předpisy,
zejména předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prádi: pož�rní ochraně, ekologické
předpisy a rovněž bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy kupujícího,
se kterými bude kupujícím seznámen.

4. Prodávající je povinen ve všech prostorách tzn. v určeném místě plnění a na přístupových trasách
a na prostranství (tzn. v bezprostředním okolí nového sídla Úřadu a na parkovacím místě
pro parkování vozidla či vozidel) průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při plnění
předmětu této smlouvy.

S. Prodávající je povinen řídit se při manipulaci s přístroji na kontrolu osob a zavazadel pokyny
kupujícího s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu je prodávající povinen kupujícího
upozornit.

6. Úhrada energií spotřebovaných prodávajícím během plnění předmětu této smlouvy v sídle
kupujícího jde za kupujícím.

X. 

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k dodaným přístrojům na kontrolu osob a zavazadel nabývá kupující podepsáním
předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

2. Nebezpečí škody na dodaných přístrojích na kontrolu osob a zavazadel přechází z prodávajícího
na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

XI. 

Odpovědnost za škody 

1. Prodávající je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil kupujícímu nebo třetí osobě
porušením zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo porušením zásad dobrých mravů.

2. Prodávající se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí kupující
a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu,
přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.
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3. Jestliže kupující jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných
nebo• smluvních povinností prodávajícího nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů
prodávajícím (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady
do škody a prodávajícímu jako povinné smluvní straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

XII. 

Mlčenlivost 

1. Smluvní strana je povinna písemně upozornit druhou smluvní stranu, že předmětnou skutečnost
považuje za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. Smluvní strana je povinna zachovat
mlčenlivost o skutečnosti, která byla druhou smluvní stranou prokazatelně označena za důvěrnou
informaci nebo obchodní tajemství.

2. Prodávající je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet· osobními údaji osob činných
u kupujícího, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a techhickém\Íybavení kupujícího.

3. Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace
stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti
dle tohoto článku.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou
informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

S. Za důvěrnou informaci či obchodní tajemství nebude považován obsah smlouvy, zejména rozsah
plnění a cena.

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této
smlouvy překračující 14 dní.

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti
ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za kompletní
dodávku přístrojů na kontrolu osob a zavazadel překračující 14 dní po marném uplynutí
dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce
(urgenci) doručené kupujícímu.

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit
od smlouvy druhé smluvní straně.

XIV. 

Pojištění prodávajícího 

Prodávající prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši S 000 000 Kč 

6 



se spoluúčastí nejvýše 100 000 Kč. Prodávající je povinen na žádost kupujícího kdykoli prokázat rozsah 
svého pojištění. 

XV. 
Závěrečná ujedn�ní 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh
a případných dodatků na internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu
zadavatele.

''-i":, , 

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslbván'ých dodatků této smlouvy
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato
změna nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě.

S. V případě rozporu při plnění závazků ze smlouvy, a to zejména v případech neupravených
smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené kupujícím v zadávací dokumentaci,
nabídky prodávajícího a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dvě a prodávající jedno
vyhotovení.

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

Příloha č. 1 Cenová nabídka prodávajícího 
Příloha č. 2 Technická specifikace 

V Praze dne / J. 6. Lo é'� 

� 

·;,✓-······ ···���:;;;;··························
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Tabulka Nabídková cena Příloha č. 1 

Návod na vyplnění výkazu výměr: 
Účastník výběrového řízení vyplňuje pouze žlutě označené buňky. 
Cellcovou nabídko11ou -�nu s tPH uvedenou červeni! v zeleně ozm,iené buňce H33 uveďte 

do elektronlckAho nabídkového formul.ife na e-trilštl Tendermarket do p,olilk 

česká republika - Nejvyšší kontrolní 

úřad 
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Rentgenovy detektor zavazadel 

Zařízení č. 1 - Rentgenovy detektor zavazadel včetně: 

dodávky zařízeni - Hi-SCAN 6040C ks 
doprava ks 

montáž zařízení ks I 1 
proškoleni obsluhy ks 

výchozí revize ks 
záruční sevis 60 měsíců ks 
Další náklady-mimozáruční servis 60 měsíců, včetně 

hodl 20 
dopravy 
Další náklady-pravidelná revize 2x ročně 60 měsíců, 

I ks I včetně dopravy 10 

Vfceúčelovy vícezón 

Zařízení č. Z - Víceúčelový vícezónovy prúchozí 

detektor kovů véetni!: 

dodávka zařízení - Hl-PE Plus ks 1 
doprava ks 

montáž ks I 1 

proškolení obsluhy ks 
výchozí revize ks 

záruční sevis 60 měsíců ks 

Ruční detektor kovů 

Zařízení č. 3 - Ruční detektor kovů 

dodávka zařízení PD240 ks 2 

záruční lhůta 60 měsíců ks 

Celkem vč. OP 

Cena 

Jednotková 

cena 

bez DPH 

Kč 

Jednotková 

cena 

vč. DPH 

Kč 

Cena celkem 

bez DPH

Kč 

-

Cena celkem 

vč. DPH 

Kč 

"\� 
' 

., 
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Příloha č. 2 

Technická specifikace 

TYP RENTGENOV(HO DETEKTORU ZAVAZADEL (NÁZEV): HI-SCAN 6040C 

VÝROBCE: Smiths Detectlon Germany GmbH 

rozměry tunelu: 620x420 mm+· 100 mm ANO 
-

IVVrobcem zaručená rozlišovac1 schoonost: neimenši rozlišitelná tloušťka Cu drátku 0,09 mm l39AWG) ANO 
IWrobem zaručený průnik materiálem: min. 35 mm oceli ANO 

ANO. př1stroJ rozhSuJe na ore;1n1ckp latky anorgamcli.e iatky a 
podmínky na připojení na elektrickou síť: organické látky, anorganické látky a jejich sloučeniny Je11ch o;loLteniny Podmmky na př1p0Jen1 na elektnckou s1( u:O 

záznam o provedené kontrole: dodat (čas, datum, osoba, počet). whledání v záznamu 
archiv kontroly: automatické ovládání RTG obrázků do paměti - min. 20000 obrázků s možností zpětného uložení 
na USB paměť v běžném zobrazitelném formátu 

,oosun dooravníkového oásu: oboustranný oosun 
lrvchlost posunu dopravníkového pasu: min. O,l8m/s, max. 0,22m/s 
maximální zatížení dopravníku: min. 150k& rovnoměrně rozložené po celém dopravniku 
konstrukce: vstupní a výstupní část inspekčního tunelu musí být zkonstruována z nerezové oceli pro zamezení 
opotřebení na stranách tunelu a v okolí pásu 
doraz proti pádu předmětu na zem: dodat účelové nerezove válečkové prodlouženi vstupu a \/Vstupu s 
bezpečnostním vyskakujícím válečkem a zarážkou zabraňující pádu předmětu na zem. Délka prodlouženi vstupu 
minimálně 1000 mm, délka prodlouleni výstupu minimálně 1000 mm. 
rentgen nesmí poškodit: magnetické nosiče dat 
ovládáni: možnost ovládáni přimo na přístroji 
komunikace: návod i menu zařízeni musí byt v češtině 
funkce pro zvýšení kontrastu předmětU s velkou absorpci i snadno prozářitelných 
zobrazení pouze předmětU z anorganických nebo or2anických látek 
samostatné označení podezřeni na výbušninu nebo drogu 
plynulé zvětšování detailů - zoom min. x64 
životnost: min. 30.000 provozních hodin 
LCD monitor min. 21" a ovládací ou/t umístěmí cřímo na přístroji 
tréninkový systém operátorů přímo na RTG přistroji -projekce uložených zavazadel a automatické vkládání 
nebezpečných předmětU do těchto projekci, s možnosti vytvoření vlastní knihovny zavazadel a nebezpečných 
předmětU, se statistikami úspěšnosti oPerátorú, včetně základní knihovny nebezpečných obrazú (min. 1000 
obrázků) 
v případě poruchy servis do 48 hodin od nahlášeni závady 
minimální záruka za iakost 60 měsíců 
Vyobrazeni RENTGENOV�HO DETEKTORU ZAVAZADEL nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www: 
http://www.servismusil.cz/index.php/bezpecnostni·rentgeny/hi-scan-6040C 

produktový list je součásti nabídky 
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240 VAC -15/+10%, 50/&0Hl • 3Hz 
ANO, funkce IMS 

ANO, funkc.e IM\ 
ANO 

-

ANO, cca. 0,2 m/s 
-

ANO, 165k§ rovnomérně rozloiene 
-

ANO 

ANO 
-

ANO 
ANO 

ANO 
ANO, funkco HIGH 

ANO, funkce 02 a OS 
ANO, funkce X-Piere 

ANO 

ANO 
-

ANO 

ANO 
ANO 
ANO 

(} 



Technická specifikace 

TYP PRŮCHOZÍ DETEKTOR KOVŮ (NÁZEV): Hl-PE Plus 

VÝROBCE: CEIA S.p.A. 

Průchozí detektor kovů s detekcí magnetických a nemagnetických kovů 
Minimální počet lokalizačních zón: 60 zón v celém prostoru 
Funkce pro automatické nastaveni rámu, včetně vyhledání nejvhodnější pracovní 
frekvence 
Možnost velmi rychlé změny bezpečnostního standardu či jiných parametrů bez nutnosti 
nastavení: pomoci čipové karty 
Integrované rozhraní Bluetooth pro připojení externí zobrazovací jednotky 
Maximální vnější rozměry pllstroje: (š x v) 950 mm x 2300 mm 
Minimální průchozí šílka: 820 mm 
Indikace alarmu: zvukový alarm s možností nastavení hlasitosti, vizuální alarm na bocích 
přístroje s indikací polohy detekovaného pledmětu 
Citlivost: možno nastavit v celém prostoru minimálně ve sto stupních 

Počítadlo průchodů: přesné počítadlo průchodů s možností zobrazení počtu průchodů 

Náhodné alarmy: automatické generování náhodných alarmů dle zvolené procentuální 
I pravděpodobnosti 

Standardy: rám musí být vybaven volbou mezinárodních platných standardů s možností 
uložení minimálně 4 uživatelských nastavení a jednoduchým způsobem vyvolání z paměti 

Rám musí být bezpečný pro: uživatele kardiostimulátoru, život zachraňující techniku a 
magnetická paměťová média 
návod k obsluze a údržbě a komunikace v českém jazyce 
v případě poruchy servis do 48 hodin od nahlášení závady 
minimální záruka za jakost 60 měsíců 

Vyobrazeni PRUCHOZÍHO DETEKTORU KOVU nebo odkaz na vyobrazení s parametry na www : 
http://www.servismusil.cz/index.php/pruchozi-detektory-kovu/pruchozi-ramovy-detektor-kovu-hipe-plus 

Produktový list Je součásti nabídkv 

VPraze ",_":,.G:, .lol-2.. 

ERVIS MUSIL, s.r.o. 
Ringhofferova 115/1, 155 21 Prahc 5 
Tel.: 266 310 757, Fax: 284 818 9:7 

DIČ: CZ25699911 @ 

Příloha č. 2 

a e sk . )' a 

ANO 
ANO 

-

ANO 

ANO 
ANO 

ANO, (š x v) 935 mm x 2245 mm 
ANO, 820 mm 

ANO 
·-

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
ANO 
ANO 
ANO 



Technická specifikace 

TYP RUCNIHO DETEKTOR KOVŮ (NÁZEV): PD240 

VÝROBCE: CEIA S.p.A. 

Ruční detektor kovů s detekcí maiznetlckých a nemaiznetickVch kovú 

Indikace alarmu: zvukoVV alarm s možností nastavení hlasitosti. vizuální alarm a vibrační indikace 

Proporcionální signalizace: zvukový a vizuálni alarm s proporcionálním odlišením dle velikosti a 
blízkosti detekovaného oředmětu 

Citlivost: možnost volit alespoň ve třech krocích, s možností uzamčeni volby proti jeho změně 
operátorem 

Standardv: detektor musi whovovat standardu NIJ 0602.02 
Odolnost vůči rušení: detektor musí být imunní vůči běžnému okolnímu rušení, detektor musí být 
schopen kontra/v obuvi ořímo u podlahv bez rušení kovoWmi materiálv v podlaze 
Napájení: detektor musl byt vybaven možností nabíjení bez nutnosti vyjmutí baterii, kontinuální 

I orovoz ořístroie alespoň 100 hodin, součástí musí být dobíieci stanice 

Detektor musí být bezpečny pro: uživatele kardiostimulátoru, život zachraňujicí techniku a 
magnetická paměťová média 

návod k obsluze a údržbě a komunikace v českém iazvce 
minimální záruka za iakost 60 měsíců 
Vyobrazení RUČNÍHO DETEKTORU KOVŮ nebo odkaz na vyobrazeni s parametry na www: 
http://www.servismusil.cz/index.php/rucn1-detektory-kovu/rucni-detektor-kovu-pd240 
Produktový list je součástí nabídky 
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