CENOVÁ NABÍDKA

20NPP40100000002

GES-ELECTRONICS, a.s.

Odběratel č.: 01262732

zásilková služba a velkoobchod
Studentská 55a
323 00 Plzeň
Česká republika

Obec Velké Přílepy
Eva Aulická
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
Česká republika
IČ zákazníka: 00241806
DIČ zákazníka:

Cer*ﬁkováno:
I.T.I. TÜV Austria Group dle: ISO 9001:2016
Tel.:
+420 37 73 73 111
Fax:
+420 37 73 73 999
E-mail: ges@ges.cz
Web:
www.ges.cz

Vážení obchodní přátelé,
na základě Vaší poptávky ze dne 28.1.2020 zasíláme cenovou nabídku, kterou evidujeme pod číslem: 20NPP40100000002
Záruka na nabízené informační panely je 24 měsíců. Zařízení je plně cerAﬁkované a splňuje stupeň kryD IP 67.
- procesor Intel core i5, opAmalizováno pro Windows 10
- kapacita HDD 120Gb SSD
- provozní teplota -15°C až + 60°C
- připojení pomocí LAN
- záložní zdroj max 30 minut, pro bezpečné vypnuD.
- napájení 230V
SoMware:
- operační systém Windows 10 IoT
- ovládací soMware IP vlastní licence, plně konﬁgurovatelný podle přání zákazníka ( vzhled, barevné provedení, funkce )
- zdroj pro zobrazovaná data: externí uložiště zákazníka
Rozsah dodávky:
- montáž a zprovoznění infopanelu v místě instalace
- napojení na zdroj dat
- záruka 2 roky, na přání možno prodloužit
Doplňkové funkce (nejsou součásD cenové nabídky)
- fultextové vyhledávání, i uvnitř zobrazovaného textu, pokud je soubor ve formátu strojově čitelného PDF
- staAsAcký modul, zobrazení počtu a času přístupů ve dni/týdnu/měsíci, zobrazení vyhledávaných výrazů v případě fultextového vyhledávání.
- aplikace Tyﬂo, kamera

Informace o produktu

Elektronická úřední deska
outdoor 46", tlačítka

Poptáno

Cena neVo

Cena celkem

MOQ

Kč/MJ (bez DPH)

Kč (bez DPH)

Data, platba
Datum vystavení:
Způsob dopravy:
Způsob platby:
Dodací podmínky:
Ceník:

Celkem
po slevě
(bez DPH)

298 983,26 Kč 298 983,26 Kč

GES10000000
1 KS

6 týdnů
299 000,00 Kč

Cenová nabídka

Sleva

Vaše cena
po slevě/MJ
(bez DPH)

299 000,00 Kč

1 KS

0 KS

30.1.2020 0:00:00
Jinak
PP

CELKEM bez DPH
299 000,00 Kč

Maloobchodní ceník sorAmentu (vč. DPH)

CELKEM s DPH
361 790,00 Kč

Převzal:

Vystavil: 146
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Ceny v této cenové nabídce jsou uváděné bez DPH a za jednotku (tzn. ks, metr, balení apod.). Platební podmínky jsou předmětem jednání při uzavírání kupní
smlouvy.
Cenová nabídka je platná 30 dnů od data vystavení. Máte-li o nabízené zboží zájem, prosíme, zašlete nám závaznou objednávku. V objednávce uvádějte vždy
číslo cenové nabídky!
Cena zahrnuje dodání a zprovoznění inteligentního informačního panelového označníku s funkcí úřední desky, tj. zprovoznění a uvedení zařízení do provozu
včetně prověření bezchybné funkčnosti, dodání technické dokumentace a uživatelských příruček (v českém jazyce, v listinné nebo elektronické podobě),
předvedení všech obligatorně požadovaných funkcí a parametrů, vč. zaškolení obsluhy. Součástí ceny je záruční servis s dobou reakce a zahájení řešení do
24h v pracovní dny.
Cena nezahrnuje:
a) zajištění nezbytných stavebních prací / montážní materiál,
b) zajištění přípojky na el. energii a počítačovou/ datovou síť ( požadavkem je zásuvka s přívodem silnoproudu 230V/16A, s přívodním kabelem CYKY 3x2,5,
nebude-li dohodnuto jinak, zásuvka s konektorem RJ45 konektivitou LAN sítě nebo poskytnutí LTE SIM karty pro provoz internetového připojení IP, není-li k
dispozici vyhovující WIFI)
c) zákaznické softwarové úpravy na přání, včetně zajištění přístupu k datovému uložišti publikovaných dokumentů v nestandardní struktuře RSS protokolu.
Nabízíme:
a) půlroční profylaktické prohlídky (v záruční době za zvýhodněnou cenu)
b) pozáruční servisní služby
c) datové uložiště pro potřeby informačních panelů
d) vzdálený dohled a statistické reporty přístupů
e) vypracování návrhu kupní smlouvy ZDARMA
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Vystavil: 146
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