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KUPNÍ SMLOUVA 
č. 19/600/0254 

uzavřená podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“) 

7. 

1. Prodávající: 

GES-ELECTRONICS, a.s. 
se sídlem: Studentská 3 00 Plzeň 
zastoupený: statutámí ředitel 
IČO: 40524752 
DIČ; CZ40524752 
bankovní spoj eni: 
číslo bank. účtu: 

(dále jen ,,prodávající“) 

2. Kupující: 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
IČO; 71214011 
zastoupený: ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky 
bankovní Spoj ení: 
číslo bank. účtu: 

(dále jen „kupující“) 

Prodáva'ící a ku u'ící nebo též „smluvní stran “ uzavřeli tuto ku ní Smlouvu: Y P
, 

I. Předmět plnění 
1. Předmětem plnění je 

- dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25 TP9460-H5, 
- dodání 260 ks speciálních vozidlových radiostanic Standardu P 25 TM9435-H5, 
- zajištění záruční technické podpory všech dodaných radiostanic v rozsahu 

uvedeném v čl. VII této Smlouvy. 

Technická specifikace radiostanic tvoří Společně S technickými (produktovými) listy 
radiostanic a případně také společně s další teclmickou dokumentací radiostanic Přílohu č. 
1 této smlouvy. 

2. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dále jen „přôdávací
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protoko1“). Předávací protokoly budou vyhotoveny a podepsány samostatně za dodané 
osobní a saınostatně za dodané vozidlové radiostanice. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že Vpřípadě dodání většího množství předmětu 
plnění, než je ujednáno V bodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství 
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní. 

Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvou se nëuplatní § 2126 OZ 
týkající se svépomocného prodeje, tj. Smluvní strany sjednávají, že V případě prodlení 
jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením Za předmět plnění nevzniká druhé 
smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany 
prodat. 

II. Cena a platební podmínky f 

Cena předmětu plnění byla stanovena na základě výsledků veřejné zakázky s názvem 
„Nákup přenosných a vozidlových radiostanic standardu P25 - doplnění stávajícího 
systému“ a je vymezena v Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně nákladů spojených S dopravou, včetně balení podle zvyklostí, do místa 
plnění. Tato cena zahrnuje rovněž veškeré náklady záruční technické podpory dle čl. VII 
odst. 5 této Smlouvy. 

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle 
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy u kupujícího nebo do datové schránky S následujícími 
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c 

Faktura(y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol O předání a 
převzetí. 

Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými 
právními předpisy nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů 
kupujícímu. 

Peněžní závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

v-
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Smluvní Strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
zpřidané hodnoty ve smyslu ust. § l09a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. , 

III. Místo a termín plnění 2 

Místem plnění je pro dodávku přenosných i vozidlových radiostanic sídlo kupujícího. 
Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění za kupujícího je tel.: 

Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této Smlouvě. Za podstatné se pro účely 
této smlouvy považuje:

' 

a) předmětem plnění je množství větší než objednané, vtomto případě má kupující 
právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto 
šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 
pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění; pro Splnění této lhůty postačí odmítnutí 
odeslat, 

b) předmět plnění svou jakosti zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 
objednanému, 

c) nedodání kompletní dodávky, tj. např. chybějící doklady k předmětu smlouvy, 
apod. 

Termín dodání osobních a vozidlových radiostanic je nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od uveřejnění smlouvy v registru smluv. Konkrétní tennín bude prodávajícím dojednán 
min. 48 hod. předem S kontaktní osobou uvedenou V odst. 1 tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj 
vlastnické právo ktomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě 
podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 této smlouvy kontaktní osobou 
uvedenou V čl. III odst. 1 této smlouvy, tj. okamžikem převzetí. 

Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. l OZ přéchází na kupujícího okamžikem 
převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle 
čl. I odst. 2 této smlouvy kontaktní osobou uvedenou V čl. III odst. 1 této smlouvy. 

Kupující je povinen převzít předmět plnění Specifikovaný v článku I. této Smlouvy a 
zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této Smlouvy, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 
2 této smlouvy. 

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání tennínu předání 
podle čl. III odst. 3 této smlouvy, součinnost při předání předmětu plnění.
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V. Smluvní sankce 

Výslovně se touto smlouvou sj ednávají dále stanovené smluvní sankce. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně 
sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednanýın dodatečně nebude 
přihlíženo. 

7. 

V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jak je uvedeno V čl. III. odst. 3. této 
smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny 
doposud nedodaného plnění za každý Započatý den prodlení následující po uplynutí 
příslušné dodací lhůty. 

V případě prodlení prodávajícího S odstraněním vady předmětu plnění a navrácení 
předmětu plnění zpět kupujícímu v sídle kupujícího dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy, je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 

Započatý den prodlení. 

V případě, že prodávající nezajistí kupujícímu možnost pozáručního servisu dle čl. VII. 
odst. 3 a 6 této Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý Započatý 
den prodlení. V případě, že prodávající nezajistí dostupnost servisního technika nebo 
dispečinku servisu včeském jazyce vrežimu dle čl. VII odst. 3 a 6 této smlouvy, je 
povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč Za každé jednotlivé 
poruseni. 

V případě nezajištění garantované dodávky náhradních dílů dle čl. VII. odst. 7 této 
smlouvy do 30 dnů od objednání se za každý i Započatý den a jeden druh náhradního dílu 
sjednává smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč. 

Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího 
úhradu úroku Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob. 

Smluvní strany si Výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle odst. 3, 4, 5 a 6 tohoto článku 
se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle odst. 7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 
smluvní sankce. 

Smluvní Strany si uj ednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ. 

__ì`

\ 
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VI. Rozhodné právo 

Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 
českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. 

Smluvní strany si pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených 
touto smlouvou, sjednávání ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost k Městskému soudu V Praze. 

VII. Záruční a pozáruční podmínky 

Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad. 

Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený V čl. I této smlouvy záruku na bezvadnou 
funkci V délce trvání: 

Přenosné radiostanice 24 měsíců 

Vozidlové radiostanice 24 měsíců 

V případě, že bude na faktuře nebo na předávacím protokolu vyznačena delší záruční doba, 
má tato přednost před ustanovením této smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí předmětu plnění kupujícím. 

Prodávající je povinen zajistit po dobu trvání záruky záruční technickou podporu předmětu 
plnění včetně dostupnosti servisního technika nebo dispečinku servisu v českém jazyce v 
pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod. 

Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od prokazatelného písemného nahlášení (e-mailem, 
poštou) vady kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen 

zajistit převzetí reklamovaného předmětu plnění od kupujícího a předání opraveného 
předmětu plnění zpět kupujícímu v sídle kupujícího. Okamžikem převzetí předmětu plnění 
prodávajícím nebo jím pověřenou osobou přechází nebezpečí škody na reklamovaném 
předmětu plnění na prodávajícího, a to až do doby vrácení opraveného předmětu plnění 
kupujícímu. Kontaktní osobou pro nahlášení vady za kupujícího je
e-mail: adresa: Praha 4, Budějovická 7. Kontaktní údaje na záruční 
servis a technickou podporu prodávajícího jsou:

I 

telefon: 
adresa: 
e-mail: 

Veškeré náklady související se záruční opravou, včetně nákladů spoj ených s dopravou nebo 

přepravou předmětu plnění ze sídla kupujícího do místa servisního úkonu a zpět, včetně 
balení podle zvyklostí a nákladů spojených S pojištěním servisovaného plnění, hradí 

prodávající. '
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Prodávající se zavazuje zajistit dostupnost pozáruční technické podpory předmětu plnění 
včetně dostupnosti servisního technika nebo dispečinku servisu V českém jazyce V pracovní 
dny od 8:00 hod do 16:00 hod., a to po dobu 10 let ode dne převzetí předmětu plnění 
kupujícím. 

Prodávající touto Smlouvou garantuje dodávku náhradních dílů po dobu '10 let ode dne 
dodání předmětu plnění kupujícímu. ” 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ktéto smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany si dále uj ednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou 
jimi vázány. 

Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem neomezuje 
právo na náhradu škody. 

Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních. 1 vyhotovení obdrží kupující, 1 

prodávající. 

Prodávající výslovně souhlasí S tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
V plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že 
kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto 
zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Smluvní Strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 
let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

Smluvní Strany Si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru.
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V 9. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Technická Specifikace radiostanic společně S technickými 
(produktovými) listy radiostanic a případně také Společně S další 
technickou dokumentací radiostanic (Z nabídky prodávajícího) 

/ 
Příloha č. 2 Krycí list nabídky (Z nabídky prodávajícího)

I 

Za prodávajícího za kupujícího
'08' 

V ....... .. V ....PraZe.... dne . 
'

cč1:S~€ž1.ršc1f“noc~: z. 

Stu:';entsI<á .

- 
. 82300 P -

. Podpls' 
113: 405 24. 7 Dıfl“. Z4D52fl..7

Podpls' 

Jméno: Jméno: 

Funkce: Statutární řed l Funkce: ředitel Sekce O1 Ekonomiky a 
informatiky 

/4-v~v-vflnvfl .....„..-nn..--n-vn.-n-nv-z-vnv-n
_ 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
ODBOR 13 CD 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
IČ: 71214011 

-„ _ __ „
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Tıx/ı94oo ta|I; 
SPECIFICATIONS °°mI“““Í°öU°I1$ 

More effioient 
networks. More . 

possibilities. 

The Tait TM940O has the means and flexibility to meet 
the Operational needs of your organization today and 
tomorrow. The TM9400 provides analog, 12.5kHz P25 
Phase 1 FDMA conventional/trunked, 6.25kHz 
equìvalent P25 Phase 2 TDMA trunked and LSM 
(CQPSK) decode capability in a single device. 

The TM9400 is capable of AES encryption, Over-the-air Rekeying 
(OTAR), various emergency modes and is IP54 rated to keep those 
relyìng on the mobiles safe and efficìent. The TM9400 also has an 
options slot allowing extension of capabilities and a range of 
remote mounting and control head options. 

KEY FEATURES 
- Manage migration risk with a multi-mode mobile - analog, P25 Phasei 

conventional/trunked and upgradable to P25 Phase 2 for enhanced 
interoperability 

- Future proofed with Software-upgradability to P25 Phase 2 TDMA for 
increased capacity 

- Variety of options to Suit your application - remote mount and control head 
0 Flexibility with an Options Slot for expansion and addition of future 

capabilities 
- P25 Standards compliance for greater choice and interoperability 
- Engineered for demanding environments with lP54 rating 
- AES encryption, voice and data, Simulcast Support and pre-set status 

messages for effective Operations

I 

`ır ‹ı
\ Ó“

h --nınıv 
wvıw.taitradio.com 
© Tait International Limited 2018. Tait_SS_TM9400_v10.2 
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°°""““"'°“°'°"" 

'i 

RECEIVER' VHF UHF 700/BOOMHZ 

Frequency range 

Sensitivity (Analog) 
12ClB SlNAD 

Sensitivity (P25) 
5“/n BER 

Intermodulation rejectıon (P25 TlA-102) 
Adjacent channel rejection 
12.5l<HZ (P25) TlAˇ102 
25kHZ 1'lA-603(2›tOne) 

Spurious response rejection (P25) TIA-102 
Residual audio noise ratio (P25) TIA-102 
FM hum and noise 
1245kHZ channel 
25kHZ channel 1 

Audio distortion (3W rated audio) 
Optional external speaker Output 

MILITARY STANDARDS 81OC, D, E, F AND G 

Applicable MIL~STD Method Method Procedure Applìcable MIL-STD Method 
Z Humidity 
1,2 Salt Fog 
1,2 Sand Si Dust 
1 Vibration 
1 Shock 
113 

Low Pressure 500.5 
High temperature 501.5 
Low temperature 502.5 
Temperature Shock 5035 
Solar radiation 505.5 
Rain 506.5 

136-174MHz 400-470MHZ 
450-52OMHZ 

O.22u\/ (-120dBm) O.2ZuV (-120dBm) 

O.22uV Č-120dBm) 0.22uV (-120dBm) 
76dB 75dB 

6OClB 60dB 
73dB 70dB 
80dB 80dB 
45dB 45dB 

-45dB -40dB 
›48dB ‹45dB 
15°/ø at 1kHZ 60°/n modulation 
10W (into 4 ohm) 

762-776MHz 
850-870MHz 

O.28uV (-118dBn'i) 

O.22uV (-120dBm) 
75dB 

60dB 
70dB 
80dB 
45dB 

-40dB 
›45dB

z 

507,5 
509.5 
510.5 
514 5 
516,5

2
1 

1,2
1 

1,5,6 

Method Procedure 

REGULATORY DATA USA CANADA EUROPE 3 AUSTRALIA/NEW ZEALAND 3 

VHF (136-174MHz) CFR 47 RSS419 EN300-086, EN300-113, AS/NZ54295 
EN300›219, ENĹŠO1-489, EN6095O 

RSS-119 EN300-086, EN300~113, AS/NZS4295 
ENSOO-219, ENSO1-489, EN6095O AS/NZS4365 2 

RSS-119 NA A5/NZS4295 
AS/NZS43652 

RSS-119 NA NA 
900MHz CFR 47 RSS-119 NA NA 
Emlsslons Designators” 11KOF3E,16KOF3E", 6K6OF2D,7K8OF2D.9K6OF2D1,1OK8F2D1,7K6OFXW.7K6OFXD 

UHF (400-47OMl-lZ) CFR 47 

UHF (450-520MHz) CFR 47 

700/SOOMHZ CFR 47 

*Contact your local Tait representative for more information. 
1Wideband Operation is not available in the USA in some bands. 
2 The UHF band radios are approved for use in Citizen Band in Australia and New Zealand when programmed to meet the requirements of AS/NZS4365. 
Tait cannot guarantee full performance to the published Specifications when the 400-470MHz band radios is operating at the CB frequencies. 
2 25 wfln vnnćøıs ønıy. z' 

TAIT P25 PHASE 2 SOLUTION ~ 

Backed up by our proven radio network expertise, the TP9400 base station/repeater is part Authoľlzed Pëľľneľs 
of our larger P25 Phase 2 offeringt This solution consists of terminals. infrastructure, 
applications, services and integration with third party interfaces to ensure that your 
organization can reap all the benefits of the spectrally›efficient P25 standard, , 

Tait has taken every care in compılıng this specification Sheet, but we're always innovating 
and therefore changes to our models, designs, technical specification, visuals and Other 
information included in this specification sheet could occur. For the most up-to-date 
information and for a copy of our terms and conditions please visit our website 
wwwtaitradio com. 

For further information please check with your nearest Tait Office or authorized dealer, 

The word "Tait" and the Tait logo are trademarks of Tait international Limited 
Tęlurç. Telcırc. 

Taıt International Limited facilıties are certıfied for ISO 90012015 (Quality Management llwrjlwrlull ll”g'Sl'lmll 
_ „. . , 

Systern) ISO 1400112015 (Environmental Management System) and BS OHSAS 180012007 W " ' "'_ 
(Occupational Health and Safety Management System) for aspects associated with the _«“` . “ 

design, manufacture and distribution of radio Communications and control equipmenľv A Ä l 
J- 

systems and Services ln addition. all our Regional Head Offioes are Certified to ISO 9001 7, ,n
" 

QUGIÍÍY Environment Heaittı & = „U _, .- 
° ' 

IS0 9001 ISO1-4001 Safalv 
' "'* 

OHSAS 
18001 

www.taitradio.com 
© Tait International Limited 2018. Tait_SS_TM9400_V10.2
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TAIT T|\/|94OO , 

Tait P25 série mobilních radiostanic nabízí moderní a spolehlivé řešenípro komunikaci ve ztížených 
podmínkách. Jedná se O špičkový průmyslový produkt s nejvyšší čistotou zvuku, bezkonkurenčními 
užitnými vlastnostmi a bezpečnou a jistou komunikaci. 

Výrobce TAIT předvádí, co všechno jeho výrobky vydrží: 
Iıtflg;/flWWW.taittough.oomE 

Informace o TM94OO řadě mobilních radiostanic jsou zde: 
httpsiíflflmn/.taitradio.oomLDrod.uLLBĹLı25“ľëìdj0#M0bi|€S 

Radiostanice TM94OO je vysoce výkonná, flexibilní a robustní mobilní radiostanice S intuitivní obslu- 
hou, poskytující vysoce kvalitní přenos hlasu. z 

Může pracovat jak v analogovém režimu, tak v konvenčním Phase 1 a nebo v trunkovém Phase 2 
režimu P25 

Video ukázka o stanicích řady TM94OO je zde 
httpsjjvimeo.oomf208770735



Technické parametry radiostanic řady TM940O pro pásmo 400-470MHz 

Vysílač (pásmo 400-470MI-IZ): 
Výstupní výkon: 25W, 10 W, 5 W, IW (nastavitelný) 
Napájecí napětí: 10,8 - l6VDC 
Klidový proud: 0,15 A 
Proudový odběr max.: 5,5 A 
Kanálová rozteč: 12.5/ 1 5/20/25/30kI-IZ 
Krok: 2.5/5/6.25kHZ 
Rozměry , 

Ovládací panel: 35x 184 X 71mm 
Tělo: 175x 160 X 52mm 

Hmotnost: 
Ovládací panel: 0.33kg 
Tělo: l.2kg 

Pracovní teplota: -30°C až +60°C 
Odolnost proti prachu a vlhku: IP54 
Vf konektor: 50 Ohmů BNC nebo mini UHF 
Signalizace (option - analog): MDCl200 encode a decode, 

TwoTone decode, 
PL (CTCSS), 
DPL (DCS) 

Kmitočtový rozsah: 400-470MHz 
Výkon vysílače: 25W,l0W,5W,1W nastavitelný 
Odběr vysílače: 5.5Amax 
Modulace: 

12.5/1 5kHZ kanál ±2.5kHZ 
25/30kHZ kanál ±5kHZ 

FM šum a hluk (Analog): 
l2.5kHz kanál -40dB 
25kI-Iz kanál -45dB 

Nežádoucí produkty: -80dBc 
Audio charakteristika (Analog): +1/-3dB I 

Audio zkreslení (Analog): 1.5% @ 1kHz, 60% Zdvih 

tail 
cømmunìcationgt 

\ fl 

Pracovní cyklus při výkonu 25W: 2min. vysílání, 4min. příjem po dobu 8 hodin při +60°C 
Pracovní cyklus při výkonu 5W: nepřetržitě +40°C 

Přijímač (pásmo 400-470MHz): 
Citivost Analog, 12dBSINAD: 0.22uV(- 1 20dBm) 
Citivost P25, 5%BER: 0.22uV(-120dBm) 
Potlačení intermodulačních produktů (P25TIA-102): 75dB 
Potlačení sousedního kanálu: 

12.5kI-IZ (P25) TIA-102: 60dB



Nızky tlak 

Vysoka teplota 
Nızka teplota 
Slana mlha 
Pısek a prach 
Teplotnı Sok 

Slunecnı Zarenı 

Vojenske standardy MIL-STD 810C D E F G

H2 nn: 
COlYI|'f'II.ll'IICa[IOI'IS 

Metoda 
500.5 
507.5 
501.5 
502.5 
509.5 
510.5 
503.5 
514.5 
505.5 
516.5 
506.5 

Certıfikace a prohlaseni o shode 
Odpovıda Standardum EU
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communìcations 

TAIT TP4 
ia 

Radiostanice řady TP94OO P25 Phase 2 zajištují vysoce 
efektivní provoz radiové sítě a široké spektrum možností 
použití. Díky množství pracovních kódů, bezpečným rozšiřují- 
cím vlastnostem a masivní robustní konstrukcí jsou TP94OO 
vyrobeny tak, aby splnily veškeré požadované standardy pro 
spolehlivý a bezpečný provoz v obtížných podmínkách. 

Frekvenční rozsahy: VHF 136-174MHz, UHF 400-470MHz, 
UHF 450-520MHz, 700/800MHz (762-870MHz) 

Podrobné informace jsou/k dispozici na stránkách výrobce. 

https://Wvv\N.taitradio.com/products/p25-radio/tp94OO



communicatinns 

Proč si vybrat TP9400? 
Masivní a odolné provedení 
Robustní design Tait Tough radiostanic řady TP9400 splňuje požadavky krytí lP67, zejména těsnost a 
nárazuvzdornost díky nárazům absorbujícímu provedení ochranných hran, takže vlastnostmi nejen 
Splňuje, ale přesahuje požadavky normy MIL-STD-81 OG a díky konstrukci pouzdra odolného proti mokru 
zaručuje čistý přenos hlasu iv mokrém prostředí. 

Cenově výhodná flexibilita 
Široké spektrum pracovních módů včetně analogového, analog-Simulcastového IP, 12.5kHz P25 Phase 1 

FDMA konvenčního a trunkového módu, P25 Phase 2 TDMA trunkového a LSM (CQPSK) schopnosti dekó- 
dovánívjednom pouzdře lze přecházet ke Spektrálně účinějšímu řešení v časových rámcích podle potře- 
by. Řada radiostanic TP9400 může rovněž pracovatjak ve VHF, tak v UHF pásmech včetně 700/800MHz 
segmentu. 

Zvýšená bezpečnost uživatelů 
Bezpečnostje nejvyšší priorita pro organizace zajišťující veřejné Služby na celém světě. Zajištění beZpeč~ 
nosti je nejvyšším cílem TP9400. Jasný a zřetelný přenos hlasu, vyhledávací polohové vlastnosti, funkce 
Man Down & Lone Worker (mrtvý muž a osamělý pracovník), schopnost kryptování AES a Schopnost 
aktivace a deaktivace radiostanice dovolují zabránit užití případné zcizené radiostanice. 

Zvýšená efektivita uživatele 
Řada TP9400 má vlastnosti, které pomáhají zvyšovat efektivitu použití, včetně přenosu hlasu a dat a zpráv 
a přednastavených Statusů. 

Věrná lnteroperabilita S více možnostmi 
lnteroperabilita S úzkým vztahem k plnění požadavku normy P25 dávají organizaci uživatele širší výběr 
možností a navýšenou kompetenci. 

Zjednodušené a bezpečné užívání 
Radiostanice řady TP9400 podporují funkce bezpečnostně zaměřené flotilové správy pomocí dálkového 
"Over-the-air Rekeying (OTAR)" a "Tait Key" managementu. ' 

Výrobce TAIT předvádí, co všechno jeho výrobky vydrží: 
http://www.taittough.cOm/ 

<iframe Width="450" height="222" Src="httpsı//wwW.youtube.com/embed/XKRUKČıUHfZU?list=PLEj- 
-HwZj5SM~jthg1T4jWrcYpLEe5lSO8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

Další Zajímavé videoje Zde (kliknutím se otevře nová stránka S videoukázkou) 
https://vimeo.com/106895581
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TAIT - stabilní špičková, kontinuálně vyvíjená a nepřetržitě vlastněná radiová komunikační 
technika od jednoho výrobce S Šedesátiletou historií. 

- Man Down (Signalizace při pádu osoby) a Lone Worker (osamělý pracovník) Signalizaceje standardem 
- integrovaný přijímač GPS zajišťuje okamžitý přehled O místu, kde se stanice nachází › 

- Bezdrátové audio příslušenství komunikuje se stanicí pomocí Bluetooth technologie 
- Křišťálovějasný zvuk zajišťujejasnou a výborně Srozumitelnou komunikaci účastníků 
- Emergency calls (tísňová volání) mají přednostní přístup do sítě 

Zvyšte účinnost organizace práce 
- GPS lokalizace zaručuje účinné určení polohy při událostech 
-Textové zprávy rozšiřují a ujasňují komunikaci 
- Předdefinované Statusové zprávy slouží pro rychlou komunikaci a dorozumívání v běžných situacích 

Soukromá a bezpečná komunikace 
-Trunkový provoz zajišťuje adresnou privátní i skupinovou komunikaci pro určené Skupiny účastníků 
- Přídavné 56ti bitové DES kódování nebo ARC4 kódování v DMRTier 2 módu zajišťují soukromou konver- 
zaci S vysokým stupněm utajení 

Navrženo pro provoz v náročných podmínkách 
- Voděodolná ochranná mřížka slouží k zajištění čistoty hlasu a vysoké hlasitosti i ve vlhkém prostředí 
- Stupeň krytí |P67 zaručuje ochranu proti prachu a vodě 
- Má 4 programovatelné funkční klávesy a nouzové tlačítko 
- Programovatelné oranžové tlačítko vedle antény lze Snadno použít i ve tmavých nebo omezených 
podmínkách 
- 4 nebo 16ti tlačítková klávesnice 
- Zapuštěný displej pro lepší ochranu před poškozením 
- Nárazu odolné rohy zajišťují absorpci nárazu při pádu 

Kompletní balení S pestrým portfoliem příslušenství 
- Audio příslušenství včetně kombinovaného mikrofonu s reproduktorem, náhlavní soupravy a soupravy 
sluchátek do uší ,, 

- Výběr z nabídky nabíječů (nabíječ do vozidel, rychlonabíječ, Stolní multinabíječe pro 6 stanic) 
- Standardní a vysokokapacitní Li-Ion akumulátorové baterie 
-Široká nabídka přenosných pouzder S příslušenstvím 

Barevné varianty 
-Tait TP940O stanice mohou být dodávány v černém, Červeném, oranžovém nebo svítivě zeleném prove- 
dení 
-Tyto barevné varianty umožňují snazší rozpoznávání účastníků, pracujících v různých skupinách při 
hromadném nasazení



Technická Specifikace 

\KmitoČtová pásma 
VHF 136-1 74MHZ, UHF 400-470MHZ, UHF 450-520MHZ, 700/BOOMHZ V úseku 762-870lVlHZ 

Tait extrémní Odolnost ' 

Vojenské standardy pro vysokou vlhkost, písek a prach, vibrace, nárazy, déšť, Sluneční záření a další. Krytí 
IP68 & lP65 pro odolnost na prach a vlhko. Rozsah pracovních teplot -220°F do +140°F (-30°C do +60°C) 

Výstupní výkon 
VHF: 5W, 3W, 2W, 1W 
UHF: 4W, 2.5W, 2W, 1W 
700/800MHz: 3W, 2.5W, 2W, lW 

Citlivost přijímače 
Analog - 12dBSlNAD: 0.22|JV(-120dBm) na VHF a UHF, 0.22|.ıV(-'I 21dBm) ve 700/800MHz 
P25 - 5%BER: O.22pV(-120dBm) na VHF a UHF, 0.22pV(-121dBm) na 700/800MHz 

Kanály / zóny 
1,000 kanálů /50 zón 
(2,000 kanálů /100 zón možno rozšířit softwarovou licencí) 

Rozrněry (dxšxv) 
Li-lon Standard baterie: 41× 65× 136mm - mimo knoflíků 
Li-lon Standard baterie: 45× 65× 136mm - včetně knoflíků 

Hmotnost 
Včetně Li-lon Standardní baterie: 325g - bez antény 
Včetně Li-lon Standardní baterie: 372g - bez antény

/ 
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More efficient 
networks. More „ 

possibilities. 
The Taìt TP9400 P25 Phase 2-capable portable is 
uncompromising in meeting the demands of those serv 
communities. With analog, 12.5kHz P25 Phase1 FDMA 
conventional/trunked and 6.25kHz equivalent P25 Phase 2 
TDMA trunked and LSM (CQPSK) decode capability in a single 
device, you can transition to a m 

ing our 

ore Spectrally efficient Solution 

in a time frame that suits you. 

The TP9400 portable enables first responder effectiveness and 
safety with internal GPS*, Bluetooth® wireless technoIogy*, |P68 
and IP65 protection, and AES encryption*. 

ız 
D“ 

' ‹
\ 

*Not all features are Supported in all models or modes of Operation ' - .' 

Contact Taìt or an authorized channel partner for more details. _‹ G' 

vııww.taltradio.corn 
I I

\ 

Í " I in ' " 

© Taìt International Limited 2018. Tait_SS_TP9400_v11.5



FEATURES AND BENEFITS 
Delivers on the P25 standards 
Benefit from the Spectral efficiency, 
multivendor interoperability, security, 
migration and data oapability 
demanded by the P25 standards 
- TlA-102 P25 CAP tested and 

Certified, providing multi-vendor 
interoperabilıty 

- i2.5kHZ P25 Phase i FDMA and 
6.25ki-lz equivalent P25 Phase 2 
TDl\/lA capable 

- FCC and IC compliances include 
P25 Phase 2 emissıon designator 
C8KlOFlW) 

Designed for demanding 
environments 

- Designed with users to ensure 
effective every-day operation 

- Exceeds relevant l\/llL-STD-8iOG 
- lP68 dust-proof and immersible 
- lP65 wateriet protection 

- Water shedding grille assists voice 
clarity and volume in Wet 
environments 

- Shock absorbing, impact-protected 
COl'l'i€I'$ 

- Large four-line LCD With ıcons to 
display key parameters 

- 4 and T6 keypad options 
- Four programmable function keys 

and three-way Selector 

Color Options 

- Tait TP94OO portables are 
available ın black, red, orange, 
yellow, and high vısibility green 

- These color options make it easier 
to identify equipment in the field 

www taitradimcom 
© Tait International Limited 2018. Tait_SS_TP9400_v11.5 
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SPECIFICATIONS 

High-performing, voice 
communications 
Robust design delivers clear, 
mission-critical voice communications 
- Analog, P25 Phase i conventional/ 

trunked and P25 Phase 2 trunked 
- Automatic dual mode between 

analog and P25 Phasei 
conventional 

- Support for a variety of simulcast 
modes such as LSM and C4Flvi 

- Unique microphone design coupled 
with AMBE+2 enhanced vocoder 
reduces background noise in 
demanding environments - Active 
Noise Suppression is available for 
P25 calls 

- Voting ensures priority selection of 
the channel with Optimum receive 
quality 

- Dynamic regrouping and 
supergroup operation for mission 
critical Workforce management 

- lncreased channel capacity with up 
to 2,000 channels 

- Bluetooth option 

- Scanning modes include: priority, 
dual priority, editable, Zone, and 
background scan 

- Range of analog Signaling 
functionality, i.e. MDCTZOO encode 
and decode, Two Tone decode, PL 
(CTCSS). DPL (DOS), 5-Tone 
Selcall 

Improve workforce safety 

- Programmable emergency key is 
easily accessible and highly visible 
on the radio 

- l\/Ian Down and Lone Worker as 
standard 

- Inbuilt GPS option to transmit 
location* 

- Trunked failsoft reverts to 
conventional operation during 
trunked network failure 

0 lntrinsically Safe options available 
(refer to TP946i Specifications) 

\j`--“ 
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communication: 

Effective Operations with voice and 
data 

- Pre-Set status messages 
- Conventional and trunked IP data 
- Optional location Services 

Efficìent, security-focused 
management 
The TP94OO management facilities 
and applications allow you to 
efficiently manage your radio fleet 
- Over-the-air Rekeying (OTAR) 
- Over-the-air-programming (OTAP) 

with the industry-leading 
EnableFleet configuration 
management system delivers 
software and firmware changes 
over the Tait P25 trunked 
network,making it faster, easžer and 
more affordable to update and 
optimize the performance of the 
radios in your fleet. 

~ Radio inhibit and uninhibit to allow 
management of misplaced or 
stolen radios 

- Supports end-to-end erıcryption, 
including AES encryption 

- EnableProtect Key Filš Device 
(KFD) for quick, relšable en-cryptšon 
key programming 

- Programming application for 
efficient fleet operation 

- EnableProtect Advanced System 
Key allows administrators to 
authorize and restrict subscriber 
units On their network 

TP9400 Accessories 
- Audio“Speaker-microphones. 
' earpieces and surveillance kits 
- Chargers: in-vehicle, single fast and 

6-way multi-chargers 
- Range of Li-ion battery capacities 

to match your Operational needs
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GENERAL 
Frequency stability ±0.5ppm (-22°F to +1l›O°F/›30°C to +60°C) 
Channels/Zones 1,000 channels/50 Zones 

(2,000 channels/100 Zones optional enhancement with software license) 
Talk groups 50 talk groups, up to 1,000 members total 

(2,000 members optional enhancement with software license) 
300 with up to 50 members each. maximum of 2,000 members total Scan groups 

Dimensions (D×W×H) 
With l_i›lon Standard battery 
With Li›|on standard battery 

Weight 
With Li-lon Standard battery 
With Li-Ion standard battery 

Channel Spacing 
13.1202 (3729) - no antenna 
12.5/15/20/25/30kl-lZ 

Frequency increment 2.5/5/6,25 

Operating temperature 
Water and dust protection |P68 & lP65 
Rated audio 0.5W 
Speaker rating 2W 
Signalıng options (analog) MDC120O encode and decode, Two Tone decode, PL (CTCSS), DPL (DCS), 5-Tone Selcall 

11.4602 (3259) - no antenna 

1.61 × 2.56 × 5,35in (41 >< 65 × 136mm) › excludlng knobs 
1.77 × 2.56 X 5.35in (45 X 65 x 136mm) - excluding knobs 

-22°F IO +140°F (-30°C to +60°C) 

78 

Frequency range 136~174l\/ll-lZ 378~47OMHZ 762-870M|~lZ 

Output power 5W, SW, 2W, 1W 
Modulatıon lımiting 
12.5/15kHZ channel ±2.5l<HZ 
25/30kHZ channel ±5kHZ 

FM hum and noise 
12 5kHZ channel -45dB 
25kHZ channel -48dB 

Radiated and conducted emissions -75dBc 

Audio response (analog) +1/-3dB 

Audio distortiorı (analog) 1.5% @1l<l-lz, 
60% deviation 

RECEIVER VHF UHF 700/SOOMHZ 

762~776lvlHZ, 851-870MHz Frequency range 136-174MHz 

Sensitıvity (analog) 
12dB SINAD O.22uV (-120dBm) 

Sensitivity (P25) 
5% BER 0.22uV (-120dBm) 

Intermodulation rejection (P25) TIA-102 75dB 
Adjacent channel rejection 
12.5l<HZ (P25) TlA›'lO2 60dB 
25l<HZ TIA-603 (2~tone) 73dB 

Spurious response rejection (P25) TlA~102 75dB 
Residual audio noise ratio (P25) TIA-102 45dB 
Audio dıstortıon (rated audio) 1.5% 
FM hum and noise (Analog) 
12.5l<HZ channel --45dB 
25kH7 channel -48dB 

www.taitradio.coı'n 
© Tait lnterrıational Limited 2018. Tait_SS_TP9400_V11.5 

450-520MHz 
l›W, 2.5W, 2W, 1W 

±2.5kHZ 
±5kHZ 

-45dB 
-50d B 
-72d Bc 
+1/-3dB 

1.5% 

378-4-7OMHZ 
450ˇ520Ml-lZ 

0.22uV (-120d Brn) 

O.22uV (~120dBm) 
75dB 

60dB 
70dB 
80d B 
45dB 
1.5% 

~l+OdB 
›45dB 

3W, 25W, 2W,1W 

±2.5l<HZ 
±5|<HZ 

-40dB 
~45dB 
-75dBc 
+1/ˇ3dB 

1.5“/ø

›

ı 

0.22UV (ˇl2'ldBrn) 

O 22uV (~'l2ldBm) 
75dB 

6OClB 
70dB 
70dB 
45dB 
1.5% 

~40dB 
»Ĺ›5dB
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MILITARY STANDARDS 8106, D, E, F AND G 

Applicable MIL-STD 
500.5 2 
501 5 
502 5 
503 5 
505 5 
506 5 

Low pressure 
High temperature Salt fo 

Low temperature 
Temperature Shock 
Solar radıation 
Rain Shock 

Method Procedure Applicable MIL-STD 
Humidity 

Sand & Dust 
Immersion 
Vibration 

5075 
9 5095 

5105 
5125 
5146 
5186 

Method Procedure 
2 , 

1456 

BATTERY 136 17/OMHZ 378 470MHz 450-520MHz 700/800MHz 

P25 Phase 2 / TDMA Mode Shift Life (5/5/90) 
Li-lon Premium 19 hours 
Li-lon Standard 15 hours 

Analog and P25 Phase 1 / FDMA Mode Shift Life (5/5/90)“ 
Li-lon Premium 15 hours 
Li-lon Standard 12 hours 

"Operational Shift life is dependent on model, frequency and use. 

19 hours 18 hours 
15 hours 14 hours 

15 hours 14 hours 
12 hours 11 hours 

' 

_ 1,2 . 1 

_ 1,2 4 1,2. 

_ 1 
^ 

_ 1 
' ' 

_ 1 
' ' 

. 1 
F 

. 1,3 . , , , 

18 hours 
14 hours 

14 hours 
11 hours 

CHARGER 
Charger Options (Li-lon) Fast desktop single Charger, 6-way multi charger“ vehicle chargerf 

*These chargers are not available for sale in Brazil 

REGULATORY DATA2 USA CANADA EUROPE AUSTRALIA/NEW ZEALAND 

VHF (136-174MHz) CFR 47 
UHF (378-470MHz) CFR 47 RSSˇ119 2014/53/EU 

UHF C450-52OMHZ) CFR 47 RSS-119 2014/53/EU 

700/800MHz CFR 47 RSS~119 

RSS-119 Z014/53/EU AS/NZS4295 
AS/ N ZS4295 
AS/ N ZS43652 
AS/ N ZS4295 
AS/ N ZS43652 

NA NA 
Emissíon Designators“ 11KOF3E.16KOF3E1'6K60F2D,7K8OF2D,9K6OF2D",1OK8F2D",7K6OFXW 8K1OF1E, 8K1OF1D, 8K1OF1W 

1 Wideband operation is not available in the USA in Some bands 
2 The UHF band radios are approved for use in Citizen Band in Australia and New Zealand when programmed to meet the requirements of AS/NZS4365. 

TAIT P25 PHASE 2 SOLUTION 
Backed up by our proven radio network expertise, the TP9400 portable is part of our larger 
P25 Phase 2 offering. This solution consists of terminals, infrastructure, applications, services 
and integration with third party interfaces to ensure that your organization can reap all the 
benefits of the spectrally-efficient P25 standard. 

Tait has taken every care in compiling this specification sheet, but we're always ınnovating 
and therefore changes to our models, designs. technical specification, vısuals and other 
information included in this specification Sheet could occur, For the most up-to-date 
information and for a copy of our terms and conditions please visit our website 
www.taitradio.com 

For further information please check with your nearest Tait office or authorized dealer. 

The word "Tait" and the Tait logo are trademarks of Tait International Limited, 

Tait International Limited facilities are Certified for ISO 900112015 (Quality Management 
System), ISO 140012015 (Environmental Management System) and BS OHSAS 1800112007 
(Occupational Health and Safety Management System) for aspects associated with the 
design, manufacture and distribution of radio Communications and control equipment, 
systems and Services In addition, all our Regional Head Offıces are Certified to lSO 9001. 

www.taItradio.‹:om 
© Tait International Limited 2018. Tait_SS_TP9400_v11.5
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a vozidlových radìostanic standardu P25 
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20 465.00 4 297,65 

455 oo Kč`\ Q 1 

19 310,00 KČ 1 

21% 

14 762.65 Kč 

Í 367 1 547 154,00 8 914 554,00 Kč 
nn: 23 365,10 Kč 

1 054 

TP9460-H5 

4 926,00 Kč 

12 388 000,00 Kč 

14 989 480,00 Kč 

TM9435 -H5
1 

"T 

, _ 

24 měsíců

1 H
1 

24 měsíců 

29.1.2019 

Studentská 55a,PIzeñ 323 GG 

Předseda představenstva 
z

1 

Poznı Dodavatel vypłni žutè vyznačené połe. 

JENÍ TELEFON: E-MAIL:
QČ 72114011 INTERNET!
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