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Datum odeslání: 14. 9. 2019 
 

    
 
 
Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
„Nákup termokamery pro JSDH Rožnov pod Radhoštěm - město ( JPOII/2)“.  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Zadavatel:  Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Sídlo:  Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Právní forma: Příspěvková organizace 
Oprávněná osoba: Bc. Karel Janoušek, ředitel 
IČ:  609 90 317 
DIČ: CZ60990317 
Kontaktní osoba: Bc. Karel Janoušek 
Telefon, email: +420 603506481, janousek@roznovan.cz 

 
 
  
  
Shora uvedený zadavatel se rozhodl vyzvat Vás v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) podle zásad definovaných v § 6 zákona písemnou výzvou 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup termokamery pro JSDH Rožnov pod 
Radhoštěm - město ( JPOII/2). Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná veřejná zakázka je zadávána 
jako veřejná zakázka malého rozsahu, ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek se v případě 
tohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona neuplatňují.  
 
 
 
1. Popis předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na dodavatele 
termokamery pro JSDH Rožnov pod Radhoštěm - město ( JPOII/2).  
 
Nedílnou součástí této písemné výzvy jsou přílohy číslo 1 a 2. 
Příloha číslo 1 obsahuje zadávací podmínky a technické požadavky. 
Příloha číslo 2 obsahuje návrh smlouvy o dílo.  
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2. Předpokládaná doba plnění 
 

Termín ukončení plnění: nejpozději do 29. 10. 2019. 
 
 
3. Místo plnění 
 

Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
4. Nabídka musí obsahovat 
 

 přesný název a identifikační údaje uchazeče včetně jeho oprávněných a odpovědných 
zástupců (adresy, telefonické a e-mail kontakty) 

 kvalifikační předpoklady uchazeče 
 doklad o profesní způsobilosti  - oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky, 
 doklad o technické kvalifikaci 
 cenovou nabídku 
 termín realizace zakázky 
 záruční podmínky 
 obchodní podmínky 
 reference 
 návrh smlouvy podepsané oprávněnou osobou uchazeče 
 prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a ostatních 

  identifikačních údajů. 
 
 

Rozsah požadavků na kvalifikaci 
 

Dodavatel musí dále ve své nabídce předložit: 
 
1.  Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle §74 zákona 134/2016 Sb. Toto 

čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za 
dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci 
apod.). Doklad o kvalifikaci - základní způsobilosti může uchazeč nahradit čestným 
prohlášením. 

 
2.  Oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii, odpovídající předmětu veřejné zakázky 

 
3. Výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky ve fotokopii, 

pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku 
 

4. Dodavatel musí prokázat technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 zákona, tj. seznamem nejméně 
tří významných zakázek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení 
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; významnými 
zakázkami jsou myšleny zakázky stejného nebo obdobného charakteru jako je předmět této 
zakázky. Každá referenční zakázka musí dosahovat hodnoty aspoň 170.000,- Kč bez DPH.  

 
5. Doklad o požadované technické kvalifikaci, může uchazeč nahradit čestným prohlášením. 
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V případě, že dodavatel ve své nabídce nedoloží požadované informace nebo doklady, bude 
takovou skutečnost zadavatel považovat za nesplnění vyhlášených podmínek veřejné zakázky 
malého rozsahu a taková nabídka nebude dále posuzována a hodnocena. 

 
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v elektronické podobě a 
v českém jazyce. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho 
nabídce. 
V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve 
lhůtě minimálně dvou pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti. 

 
 
5. Požadavky na obsah smlouvy 
 

V návrhu smlouvy o dílo (příloha číslo 2) uvede své identifikační údaje, termín ukončení plnění a 
cenu díla dle požadavku zadavatele uvedeného ve smlouvě v českých korunách bez DPH a 
včetně DPH, jako cenu smluvní a nejvýše přípustnou. Další doplnění nebo změny zadavatel 
nepřipouští. Nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo bude oceněný položkový rozpočet. 
Dodavatel je povinen přesně ocenit všechny položky z těchto položek nesmí být oceněna 0,-- Kč. 

 
 
6. Platební podmínky 

                             
Splatnost faktury je nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí hotového díla. 

 

7. Lhůta a místo podání nabídek 
 

Nabídku uchazeč doručí pouze elektronicky do datové schránky,  
nebo na e-mail zadavatele. 
Rozhodující pro podání nabídek je datum podání nabídky.  
Posledním dnem lhůty pro podání nabídky je 23. 9. 2019 do 08:00 hod. 

 
 

8. Adresa pro podání nabídek:  
 
Datová schránka HS města Rožnova pod Radhoštěm ID schránky: viqmar5 
E-mail: hasici@roznov.cz 

 
 

9. Hodnotící kritéria  
 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, kam spadá kritérium nejnižší 
nabídkové ceny a kvality, včetně splnění požadovaných technických požadavků. 
 

1. Cena 70%, termín plnění zakázky 20 % a záruční podmínky 10 %. 
 

2. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele 
ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou.  
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Písemná výzva bude obsahovat informace a údaje, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru 
zadavatele podstatné, nebo zadavatel uvede důvody, proč považuje nabídkovou cenu 
dodavatele za mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna 
objektivními příčinami, a to ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, 
které má (nebo bude mít) dodavatel k dispozici. Případné zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny musí být doručeno zastupující osobě nejpozději do dvou pracovních dní, když 
běh této lhůty začne plynout vždy dnem následujícím po dni převzetí písemné výzvy.  

 
3. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů, 

s nimiž bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů 
losování, o jejímž průběhu budou dodavatelé informování v dostatečném předstihu. 

 

10. Závaznost nabídky:  
 

 Nabídku po jejím předložení nelze odvolat, měnit ani doplňovat s výjimkou změn či doplnění, 
které umožní zadavatel. 

 

11. Další podmínky: 
 
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu, 
- náklady spojené s vypracováním nabídky nese uchazeč, 
- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, 
- vybraný uchazeč bude vyrozuměn elektronicky nejpozději do 24. 9. 2019, 
- podáním nabídky souhlasí uchazeč se zveřejněním svých identifikačních údajů a nabídkové 

ceny na veřejnou zakázku. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit či zrušit zakázku bez uvedení důvodu a odmítnout všechny 
nabídky bez uvedení důvodu. 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14. 9. 2019 

 

 

Odpovědná osoba zadavatele:   Bc. Karel Janoušek  
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Příloha č. 1           
    

 
 
 

Zadávací podmínky  
 

 
 
 Termokamera musí splňovat následují technické požadavky: 
 

 Ruční provedení s akumulátorem 
 Odolnost proti vodě s minimálním krytím IP 67 
 Hmotnost včetně baterie < 1,4 kg 
 Plně barevná obrazovka LCD 3,5“/9 cm 
 Integrované laser ukazovátko  
 Zmrazení obrazu 
 Snímací frekvence 50 Hz, 384 x 288 Pixel 
 Horizontální úhel záběru minimálně 57o 
 Teplotní rozsah zobrazení: - 40 oC až + 1000 oC 
 Použitelnost -40 až 85  oC  bez časového omezení 
 Minimálně 3 zobrazovací režimy 
 Funkce Thermal Scan 
 Přepínání nastavení základních funkcí musí být tlačítky přímo na termokameře 
 Vnější vlivy (teplota, vlhkost, prašné prostředí apod.) nesmí ovlivnit kvalitu termoobrazu 

během normálního provozu 
 Minimálně 2x zoom 
 Autofokus 1 m až ∞  
 Technologie a-Si mikrobolometr 
 Možnost použití ve výbušném prostředí včetně schválení ATEX EX zóna 1  
 Provozní doba minimálně 4 hodiny 
 Automatický záznam videa, foto  
 Možnost pořizování fotografií a klasického videozáznamu  
 Termokamera musí být vybavena USB vstupem pro přenos dat do PC 
 Krční popruh pro nošení termokamery 
 Nabíječ baterie včetně napájecího zdroje 220 V 
 Je certifikována dle požadavků NFPA 1801 
 Odolný transportní kufr 

 
 
 
Dodavatel (výrobce) při prodeji dodá: 
 

 Návod k obsluze s technickou dokumentací v českém jazyce, 
 Seznam servisních středisek na území ČR 
 Schválení do ATEX EX zóna 1, 
 Dodavatel (výrobce) poskytuje minimálně dvouletou záruku, 
 Příslušenství musí obsahovat zařízení pro dobíjení zdroje, připojení k PC a ovládací SW.                   
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 Příloha č. 2 

 
 

KUPNÍ SMLOUVA  
 

 
……………………………., 
se sídlem:  
zástupce:  
Tel.:    
fax:    
e-mail:    
IČO:    
DIČ:    
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………soudem v ………., oddíl ….., vložka 
……. 
 
/dále jen "prodávající"/ 
 
a 
 
Zadavatel: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace 
Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 1144 
Oprávněná osoba: Bc. Karel Janoušek, ředitel 
IČO: 609 90 317 
Kontaktní osoba kupujícího: Bc. Karel Janoušek 
Telefon, email: +420 603506481, janousek@roznovan.cz 
 
/dále jen ”kupující”/ 
 
 
uzavírají podle § 261 odst. 2 a § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto kupní smlouvu  
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu termokamery pro hasiče zn. ……………, 

dle technických požadavků uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
malého rozsahu, které jsou uvedeny v příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

 
2. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a 

převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Kupující se zavazuje řádně dle podmínek této 
smlouvy dodaný předmět této smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu. 
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3. Prodávající se dále zavazuje předmět smlouvy předvést a provést základní zaškolení 

obsluhy. 
 

II. 
Kupní cena 

 
1.    Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu smlouvy, specifikovaného v čl. I 

této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy ve výši: 
 
cena za 1 ks bez DPH:    ………- Kč 
DPH (21%):     ……..,- Kč 
cena za 1 ks včetně DPH:       ……..,- Kč 
slovy: …………………………………………………………..  
 
 

2. Kupní cena byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána jako maximální, konečná a 
pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady 
prodávajícího (mj. náklady prodávajícího spojené s dodávkou do místa plnění, 
předání, převzetí, zaškolení obsluhy apod.).   

 
3. Dojde-li v průběhu realizace kupní smlouvy ke změně výše DPH, bude tato účtována 

podle platných předpisů. 
 

 
III. 

Platební podmínky 
 
1. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu, 

s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 234/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku 
(dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat číslo kupní smlouvy a adresu místa 
dodání. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu. Splatnost faktury se 
stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě 
potvrzeného dokladu (dodacího listu) o předání a převzetí předmětu smlouvy 
oprávněným zástupcem kupujícího a po odstranění všech závad zjištěných při předání 
předmětu smlouvy.  

 
2.  Faktura musí být kupujícímu doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím 

vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře 
některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným
 v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti 
vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího 
doručení obdobně. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v 
českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného 
v bance na území České republiky. 
Veškeré doklady k fakturaci budou prodávajícím zpracovány v českém jazyce.  
 

3.  Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu 
předem. 
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IV. 

Dodací a obchodní podmínky 
 

1.  Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí § 261 odst. 2 a § 409 a násl. 
obchodního zákoníku. Nedodržení doby plnění nebo vadné, či neúplné plnění bude 
považováno dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku za podstatné porušení smlouvy. 
Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení 
závazkového vztahu podle § 345 obchodního zákoníku s možností odstoupení od 
smlouvy. 

 
2. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nejpozději do 29. 10. 2019. Předmět 

smlouvy bude realizován v sídle prodávajícího s tím, že předvedení a protokolární 
předání a převzetí předmětu smlouvy proběhne po dohodě s oprávněným pracovníkem 
kupujícího na adrese Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

 
3.   Splněním dodávky předmětu smlouvy se rozumí předání a převzetí předmětu smlouvy 

bez zjevných vad a nedodělků osobě zmocněné kupujícím, uvedení předmětu smlouvy 
do provozu, dodání všech dokladů (v českém jazyce) spojených s provozováním 
předmětu smlouvy podle právních předpisů České republiky a technických norem 
(např. podklad, že předmět smlouvy splňuje požadavky pro používání v České 
republice). 

  Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající 
nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou 
cenu.  

4. Dodání a převzetí předmětu smlouvy je potvrzeno dodacím listem podepsaným 
prodávajícím a zástupcem kupujícího. 

 
5.  Nepřevzetí předmětu smlouvy v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo 

nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy 
s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících 
s plněním předmětu smlouvy.  

6. Prodávající je povinen dodat předmět smlouvy nový, nepoužívaný, odpovídající 
platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce, 
provedený v I. jakostní kvalitě a v množství touto smlouvou sjednaném. 

 
7.  Výzvu k převzetí předmětu smlouvy sdělí prodávající kupujícímu nejméně 24 hodin 

před jeho předáním.  
 
8.  Doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy, budou v českém 
 jazyce a budou prodávajícím předány kupujícímu při předání předmětu smlouvy 
 v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 
  Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky předmětu smlouvy následující 

dokumentaci v českém jazyce: 

Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii bude 
obsahovat:  
- pokyny k obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě 
-   adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst v České republice  
-   záruční list a dodací list 
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9.  Prodávající se zavazuje, že na předmětu smlouvy neváznou práva třetích osob. 
 
10. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem 

protokolárního převzetí předmětu smlouvy kupujícím. 
 
 

V. 
Smluvní pokuta, sankce 

 
1.  Na písemné (a to i e-mailem či faxem) ohlášení vad je prodávající povinen zahájit 

opravu do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 
pracovních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a 
rozsahu opravy. 

 
2.  Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit

 kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny, tj. vč. DPH, předmětu 
smlouvy, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
3.  Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění bude považováno za podstatné porušení 

závazkového vztahu podle § 345 obchodního zákoníku s možností odstoupení od 
smlouvy. 

 
4.  Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vůči prodávajícímu zahájeno 

insolvenční řízení nebo je prodávající v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

 
5.  Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení 

termínu splatnosti platebního dokladu ve výši 0,1 % z oprávněně fakturované částky, 
vč. DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
6.  Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých 

termínech je podávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
7.  Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé 

smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně 
vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

 

8.    Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a 
to na bankovní účet oprávněné strany, zřízený u banky na území České republiky a 
uvedený v písemné výzvě. 

 
9.  Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny 

prodávajícím. 
 
10. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy musí být zajištěn na území České 

republiky.  
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VI. 

Záruční podmínky 
 
Prodávající poskytuje kupujícímu: 
 
1. Záruka na předmět smlouvy je poskytovaná v délce minimálně 24 měsíců na celkovou 

bezchybnost dodaného předmětu smlouvy, 
 
Záruční doba běží od data protokolárního předání předmětu smlouvy kupujícímu dle 
této smlouvy. 
Prodávající se zavazuje, že na vlastní náklady odstraní skryté vady, které se projeví v 
době výše uvedených záručních lhůt.  

 
2. Prodávající odpovídá za to, že předmět smlouvy má vlastnosti uvedené v technické 

dokumentaci a z hlediska bezpečnosti odpovídá platným předpisům. 
   
3. Záruční a pozáruční servis na předmět smlouvy bude zajištěn na 

adrese:…………………….., tel.: ……………., fax: ……………….., 
            e-mail: ……………….                            
 
 

VII. 
 

Závěrečná ujednání 
 
1. Vztahy neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku a není-li jich, příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li 

smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně 
příslušným soudem. 

 
3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stanou její nedílnou součástí. 
 
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Prodávající a kupující obdrží po dvou exemplářích.  
 
 
 
 
V ……………. dne                       V Rožnově pod Radhoštěm dne ………. 
 
 
 
............................................................                     ........................................................... 
        za prodávajícího                 za kupujícího 
                                                                Bc. Karel Janoušek      
                                  ředitel HS města Rožnova 
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Příloha č. 1           
    

 

Zadávací podmínky  
 

 
 
 Termokamera musí splňovat následují technické požadavky: 
 

 Ruční provedení s akumulátorem 
 Odolnost proti vodě s minimálním krytím IP 67 
 Hmotnost včetně baterie < 1,4 kg 
 Plně barevná obrazovka LCD 3,5“/9 cm 
 Integrované laser ukazovátko  
 Zmrazení obrazu 
 Snímací frekvence 50 Hz, 384 x 288 Pixel 
 Horizontální úhel záběru minimálně 57o 
 Teplotní rozsah zobrazení: - 40 oC až + 1000 oC 
 Použitelnost -40 až 85  oC  bez časového omezení 
 Minimálně 3 zobrazovací režimy 
 Funkce Thermal Scan 
 Přepínání nastavení základních funkcí musí být tlačítky přímo na termokameře 
 Vnější vlivy (teplota, vlhkost, prašné prostředí apod.) nesmí ovlivnit kvalitu termoobrazu 

během normálního provozu 
 Minimálně 2x zoom 
 Autofokus 1 m až ∞  
 Technologie a-Si mikrobolometr 
 Možnost použití ve výbušném prostředí včetně schválení ATEX EX zóna 1  
 Provozní doba minimálně 4 hodiny 
 Automatický záznam videa, foto  
 Možnost pořizování fotografií a klasického videozáznamu  
 Termokamera musí být vybavena USB vstupem pro přenos dat do PC 
 Krční popruh pro nošení termokamery 
 Nabíječ baterie včetně napájecího zdroje 220 V 
 Je certifikována dle požadavků NFPA 1801 
 Odolný transportní kufr 

 
 
 
Dodavatel (výrobce) při prodeji dodá: 
 

 Návod k obsluze s technickou dokumentací v českém jazyce 
 Seznam servisních středisek na území ČR 
 Schválení do ATEX EX zóna 1 
 Dodavatel (výrobce) poskytuje minimálně dvouletou záruku 
 Příslušenství musí obsahovat zařízení pro dobíjení zdroje, připojení k PC a ovládací SW                   

 
 


