Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
Železniční 28, 326 00 Plzeň

NABÍDKA NA REALIZACI AKCE :

"KOLOVÁ - UKAZATELE RYCHLOSTI"

Zpracoval :

Ing. Vladan Vinkler

Dne :

6.8.2019

1 INFORMACE O FIRMĚ
Obchodní jméno:

SOVT- RADIO spol. s r.o.

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Zapsán v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Č.Budějovicích,
Oddíl C, vložka 1973.

Statutární zástupce:

Ing. Václav Kolář,
jednatel společnosti, kontaktní osoba

Bankovní spojení:

KB Strakonice, č.ú. 6400-291/0100

IČO:

47238810

DIČ:

CZ47238810

Adresa:
Telefon:
Fax:
e-mail:

Budějovická 1320, 389 01 Vodňany
383 382 206
383 382 276
info@sovt-radio.cz

Pracoviště pro západočeský region:
Adresa:
Telefon, fax:
e-mail:
Internet:

Železniční 28, 326 00 Plzeň
602 443 592
vinkler@sovt-radio.cz
www.sovt-radio.cz, www.obecnirozhlas.cz,

Průměrný počet zaměstnanců
od roku 2000:

15 zaměstnanců

Průměrný roční obchodní obrat
od roku 2000:

28 mil. Kč

Firma zavedla a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN 9001:2009.
V roce 2010 nám byl Jihočeskou hospodářskou komorou udělen titul:

„VÝZNAMNÁ SPOLEČNOST ROKU“
V roce 2012 nám byl informačním portálem živéfirmy.cz udělen certifikát:

„SPOLEHLIVÁ FIRMA“
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MODEL GR33-C (-S) - POPIS

- bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED diodami Osram ; typ
–S má jednobarevný displej (žlutá barva) a typ –C trojbarevný displej (zelená,
žlutá a červená barva)
- statistický modul je již standardní součástí dodávky ukazatele
- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje - dle
požadavků zákazníka lze na displeji zobrazovat : rychlost / text / různé grafické
motivy - tzn. lze nastavit zobrazování pouze aktuální rychlosti nebo střídavé
zobrazování rychlosti a textu/grafického motivu a to v závislosti na rychlosti
vozidla a i čase (den/noc)
- nízká spotřeba el. energie - max. 4W (všechny LED jsou aktivní) – nízké
provozní náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie ...
- automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek
- výška číslic : 305 mm
- rozměr desky ukazatele : 960 x 630 mm
- přední strana desky je pokryta standardně žlutou reflexní fólií, která je
kryta antireflexním čirým polykarbonátem ; v případě umístění obrázku je použita
bílá reflexní fólie
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CENOVÁ KALKULACE PRO TYP GR33-C (-S)

Položka
Ukazatel rychlosti GR33-S
(jednobarevný displej, statistický modul)
Ukazatel rychlosti GR33-C
(trojbarevný displej, statistický modul)
Modul napájení ukazatele z VO
Modul napájení solárním panelem
Instalační výložník
Maketa kamery
Stožárek žárově zinkovaný vč. instalace
Montáž, mont. materiál, doprava techniků

Počet

Jednotková Cena celkem
Cena celkem
DPH 21%
cena v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
bez DPH
bez DPH
s DPH

0

44 700,00

3

47 700,00

2
1
3
3
1
1

4 500,00
9 800,00
1 600,00
400,00
7 000,00
6 400,00

Celková cena kompletní realizace

0,00

0,00

0,00

143 100,00 30 051,00

173 151,00

9 000,00
9 800,00
4 800,00
1 200,00
7 000,00
6 400,00

1 890,00
2 058,00
1 008,00
252,00
1 470,00
1 344,00

10 890,00
11 858,00
5 808,00
1 452,00
8 470,00
7 744,00

181 300,00 38 073,00

219 373,00

 v rámci realizace ukazatelů rychlosti nabízíme i bezplatné zpracování






podkladů pro vydání stanoviska DI PČR, ÚSKK a ČEZ Distribuce a.s.
k navrhovanému umístění ukazatelů
u tohoto typu ukazatele má zákazník možnost vlastního návrhu grafického
provedení přední plochy ukazatele (žlutá nebo bílá fólie, nápisy, obrázky ...)
tento typ ukazatele nelze dodat bez statistického modulu
záruka na veškeré dodané zařízení činí 30 měsíců (vč. zálohových baterií) ;
garance na poskytování servisu činí 10 let
náhradní zálohová baterie má životnost cca 5 let ; aktuální cena nové
baterie činí 750,-Kč/ks bez DPH 21%
termín realizace garantujeme nejpozději do 6 týdnů od podepsání smlouvy o
dílo
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MODEL GR33-CL (-L) - POPIS

- bodový maticový displej tvořený vysoce výkonnými LED diodami Osram ; typ –L
má jednobarevný displej (žlutá barva) a typ –CL trojbarevný displej (zelená, žlutá a
červená barva)
- statistický modul je možno dodat pouze spolu s trojbarevným displejem (typ –CL)
- součástí je Bluetooth rozhraní pro uživatelské nastavování displeje - dle
požadavků zákazníka lze na displeji zobrazovat : rychlost / text / různé grafické
motivy - tzn. lze nastavit zobrazování pouze aktuální rychlosti nebo střídavé
zobrazování rychlosti a textu/grafického motivu a to v závislosti na rychlosti vozidla a
i čase (den/noc)
- nízká spotřeba el. energie - max. 4W (všechny LED jsou aktivní) - nízké provozní
náklady, menší a tzn. i levnější zálohová baterie ...
- automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek
- výška číslic : 305 mm
- rozměr desky ukazatele : 620 x 620 mm
- přední strana desky je pokryta bílou reflexní fólií, která je kryta antireflexním čirým
polykarbonátem
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CENOVÁ KALKULACE PRO TYP GR33-CL (-L)

Položka
Ukazatel rychlosti GR33-L (jednobarevný
displej, bez statistického modulu)
Ukazatel rychlosti GR33-CL (trojbarevný
displej, statistický modul)
Modul napájení ukazatele z VO
Modul napájení solárním panelem
Instalační výložník
Maketa kamery
Stožárek žárově zinkovaný vč. instalace
Montáž, mont. materiál, doprava techniků

Počet

Jednotková Cena celkem
Cena celkem
DPH 21%
cena v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
bez DPH
bez DPH
s DPH

0

28 200,00

3

39 600,00

2
1
3
3
1
1

4 500,00
9 800,00
1 600,00
400,00
7 000,00
6 400,00

Celková cena kompletní realizace

0,00

0,00

0,00

118 800,00 24 948,00

143 748,00

9 000,00
9 800,00
4 800,00
1 200,00
7 000,00
6 400,00

1 890,00
2 058,00
1 008,00
252,00
1 470,00
1 344,00

10 890,00
11 858,00
5 808,00
1 452,00
8 470,00
7 744,00

157 000,00 32 970,00

189 970,00

 v rámci realizace ukazatelů rychlosti nabízíme i bezplatné zpracování
podkladů pro vydání stanoviska DI PČR, ÚSKK a ČEZ Distribuce a.s.
k navrhovanému umístění ukazatelů
 záruka na veškeré dodané zařízení činí 30 měsíců (vč. zálohových baterií) ;
garance na poskytování servisu činí 10 let
 náhradní zálohová baterie má životnost cca 5 let ; aktuální cena nové
baterie činí 750,-Kč/ks bez DPH 21%
 termín realizace garantujeme nejpozději do 6 týdnů od podepsání smlouvy o
dílo

V případě potřeby dalších informací ohledně dodávky radarových ukazatelů
rychlosti mne kdykoliv kontaktujte na tel. čísle: 602443592 nebo na e-mailové
adrese: vinkler@sovt-radio.cz.

Ing. Vladan Vinkler
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