
Číslo Smlouvy MF

3302/095/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o ošetřováni, servisu a revizi
klimatizačních j ednotek

(dále jen ,,Smlouva")
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č . 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka malého

rozsahu „Ošetřování, servis a revize klimatiza čních jednotek v objektu MF
Letenská, zabezpečujících ICT" zadaná na e-tržišti státní správy www.gemin.cz

č .j. MF-73605/2014/3301

mezi smluvními stranami

Česká republika - Ministerstvo financí,
se sídlem na adrese Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 10,

IČ 00006947, DIČ CZ00006947,
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710

jednající Dipl. Ing. Miroslavem Hejnou, ředitelem odboru 33
(dále jako „objednatel")

a

Jaroslav Fišer - „KLIMAMONT", fyzická osoba,
se sídlem Louny 1, Vodárenská 2561, PSČ 44001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl
A, číslo vložky 8507,

IČ 13363034, D 'Č CZ6206050609,
bankovní spojení: Banka, číslo účtu: Komerční banka, 64047-481/0100

(dále jako „poskytovatel" )

I. Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je stanovení smluvních podmínek poskytování
servisních služeb pro správnou funkčnost vybraných klimatizačních zařízení
v technologických místnostech v budov ě Ministerstva financí, situované na
adrese Letenská 15 a 9, Praha 1, v nichž se nachází po čítačové zařízení.
Konkrétní vymezení místnosti a prostor je uvedeno v příloze č. 1 této
Smlouvy.
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II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinnosti objednatele a
poskytovatele p ři poskytování servisní a technické podpory pro klimatiza ční
zařízení (dále jen „servis"), která jsou provozována v technologických
místnostech v budovách Ministerstva financí. Servis, údržba a opravy spo čívá
zejména v těchto činnostech:

a.) Zajištění servisu a údržby klimatiza čního zařízení - Detailní
specifikace činnosti (tj. servisu), k nímž je poskytovatel v rámci poskytovaní
servisu povinen, je stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy včetně časových
intervalů v nichž má být kontrola prováděna. V rámci poskytování servisu
bude prováděna i diagnostika přístrojů a zařízení, analýza těchto údajů a
případný servis, jehož pot řeba vyjde najevo z analyzovaných údajú.

b.) Zajištění oprav klimatizačního zařízení - bude provádět dodavatel
na základě dílčích objednávek objednatele mimozáru ční opravy uvedeného
zařízení a to včetně dodávky originálních náhradních dílů a to nad rámec této
Smlouvy. Cena prací oprav a dopravy je uvedena v P říloze č. 2 této Smlouvy.
Cena náhradních dílů bude účtována dle skutečných nákladů. V případě
havarijní opravy bude odstranění poruch na klimatizačních zařízeních
provedeno do 48 hodin od nástupu na opravu, která začne do 10 hodin od
prokazatelného doručení objednávky. V ostatních případech bude odstranění
poruch na klimatizačních zařízeních provedeno ve lhůtě uvedené v u
objednávce.

c.) Zajištění provádění kontroly, revize těsnosti chladicích okruhů dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského spole čenství č . 842/2006
a nařízení EU 2037/2000, 1005/2009, zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvua prováděcí vyhlášky č. 257/2012 Sb., o
předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvuvčetně zápisu do
evidenční knihy zařízení certifikovanými pracovníky. Časové intervaly
v nichž mají být kontroly a revize provád ěny jsou uvedeny v Příloze č . 2 této
Smlouvy.

2. Servis bude poskytován poskytovatelem za úplatu ze strany objednatele.
Specifikace klimatiza čních zařízení, pro která bude servis poskytován,
tvoří Přílohu č .1 této Smlouvy.

III. Doba a místo poskytování servisu
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli servis po dobu neur čitou ode

dne účinnosti této Smlouvy. Účinnost Smlouvy nastává dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
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2. Místem poskytování servisu podle této Smlouvy jsou budovy Ministerstva
financi ČR na adrese, Praha 1, Letenská 525/15 a Letenská 9, 118 10.

IV. Cena za poskytování servisu a zp ůsob jejího placení

1. Cena za jeden kalendářní rck poskytování servisu, uvedená v této Smlouvě, je
sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním servisu podle této
Smlouvy, včetně veškerých mimořádných výdajů souvisejících se servisem
(doprava, clo a jiné).

2. Cena za poskytování servisu po dobu jednoho roku trvání této Smlouvy (dále
jen „Cena za rok") činí:

o bez DPH 21.900,-Kč,
o DPH ve výši 21% 4.599,- Kč,
o včetně DPH 26.499,-Kč .

3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za rok bude vyú čtována a uhrazena ve
čtvrtletních částkách. Poskytovatel vyúčtuje každou čtvrtletní částku podle
skutečně provedených činností do 14 dnů ode dne jejich provedení ve form ě
daňového dokladu (faktury).

4. Faktura podle předcházejícího ustanovení musí obsahovat:
a) rozpis jednotlivých položek poskytnutého servisu v daném čtvrtleti ,

včetně jejich popisu;
b) uvedení Ceny za čtvrtletí a její splatnosti;
c) číslo této Smlouvy, uvedené v záhlaví, které slouží jako identifikátor

platby;
d) úplné bankovní spoiení poskytovatele;
e) veškeré náležitosti dle § 29, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435

zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;
g) součásti faktury bude oboustranně potvrzený dodací doklad (předávací

protokol/záznam o provedení konkrétních úkon ů v rámci servisu ve
fakturovaném čtvrtletí).

5. Faktura je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury
objednateli.

6. Pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud nebude obsahovat
náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktuře budou uvedeny
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nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložena kopie předávacího
protokolu, může objednatel v takovém případě fakturu poskytovateli před
uplynutim lhůty splatnosti vrátit k přepracování. V takovém p řípadě
splatnost vadné faktury nenastane a nová lhůta splatnosti v délce (30) dnů
počne plynout ode dne doručení opravené Eaktury - daňového dokladu
objednateli. Pokud objednatel fakturu nevráti do dvaceti (20) dnů od jejího
doručení, má se za to, že faktura je řádně vystavena..

7. Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové
údaje budou uvedeny v této m ěně. Platba bude provedena p řevodem na
bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Poskytovatel se
zavazuje neprodleně písemně oznámit objednateli změnu bankovních údajů
poskytovatele, uvedených v této Smlouvě, přičemž takto oznámena zm ěna je
účinná od okamžiku doru čení oznámení objednateli.

V. Povinnost poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje objednateli poskytnout servis (dle specifikace v 61. II

této Smlouvy) s reakční dobou 5 hodin od nahlášení požadavku ve smysiu
článku VI. odst. 2.

2. Povinností poskytovatele je v rámci výše uvedené reak ční doby reagovat na
požadavky a nahlášené potřeby oprav, přičemž toto reagování bude
odpovídat charakteru požadavků a nahlášených potřeb oprav. Výsledkem
reakce poskytovatele bude e-mailová zpráva, zaslaná objednateli v průběhu
reakční doby na e-mailovou adresu oprávn ěné osoby objednatele ve věcech
technických, která bude obsahovat zejména následující:

a. Odpověd' na položenou otázku, týkající se funk čnosti a fungování
klimatizačních zařízení, uvedených v Příloze č. 1, a to včetně
případného návrhu na jejich způsob řešení;

b. Informace o obdržení oznámení o poruše a o tom, do kdy bude porucha
odstraněna;

c. Informace o tom, zda případný zásah ze strany poskytovatele může mít
vliv na platnost záruky vztahující se ke klimatizačním jednotkám.

d. Informace o charakteru poruchy, průběhu jejího odstraňování, doby
trvání opravy poruchy a funkčnost klimatizačního zařízení do
budoucna.
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3. Mimo povinností a závazků ve smyslu předchozích odstavců má poskytovatel
dále povinnost informovat o probíhající opravě a odstraňování poruch,
zejména pak o jejich rozsahu, informovat o pravděpodobném obnovení
funkčnosti, a jiných skutečnostech, které se mohou týkat provozu budovy,
která je místem plnění dle této Smlouvy.

4. Poskytovatel je povinen k pln ění závazků vyplývajících z této Smlouvy
používat pouze odborně vyškolený (certifikovaný) personál Tam, kde
objednatel bude mít důvod zpochybnit kvalitu personálu poskytovatele ,
zavazuje se poskytovatel projednat s objednatelem vzniklou situaci a
vyhledat uspokojivé řešení, které může zahrnovat i odvolání a nahrazení
jednotlivce, jehož se stížnost týká.

5. Veškeré informace o trvajících zárukách klimatiza čních zařízení si je
poskytovatel povinen zajistit u objednatele. Poskytovatel je povinen
postupovat při poskytování servisu tak, aby v důsledku poskytnutí servisu
nedošlo k zániku záruky poskytnuté dodavatelem klimatiza čních zařízení.
V případě, že k zániku záruky dojde v důsledku zásahu poskytovatele,
zavazuje se poskytovatel nahradit objednateli veškerou škodu, vzniklou
v souvislosti se zánikem záruky (zejména náklady mimozáru čních oprav po
dobu, po kterou měla trvat záruka).

VI. Povinnost objednatele

1. Objednatel zajistí poskytovateli, pop ř. oprávněné osobě poskytovatele ve
věcech technických, p řístup ke klimatizačním zařízením, uvedeným v P říloze
č. 1 této Smlouvy v pracovní dob ě objednatele. .Poskytovatel oznámí
objednateli čas zahájení prací minimálně 2 pracovní dny předem (počty osob a
počty aut). Poskytovatel se bude pohybovat po budovách objednatele vždy v
doprovodu zaměstnance objednatele.

2. Objednatel je povinen hlásit požadavky na servis , a to prost řednictvím e-
mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu oprávněné osoby poskytovatele
ve věcech technických. Je-li oprávněných osob poskytovatele ve věcech
technických více, postačí zaslání zprávy na e-mailovou adresu jedné z nich.
V oznámení se uvede vždy popis závady a čas, kdy tato závada byla zjištěna.

VII. Společná ustanovení o spolupráci a poskytování sou činnosti

1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a poskytovat sou činnost v průběhu
celé doby trvání Smlouvy. Tato spolupráce a sou činnost se vztahuje také na
poskytování informací objednatelem na vyžádání ze strany poskytovatele,
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jakož i na veškeré další činnosti, které podle objednatele mohou poskytovateli
pomoci při plnění Předmětu Smlouvy (informa ční povinnost).

2. Každá ze smluvních stran jmenuje své oprávn ěné (kontaktní) osoby. ..
Smluvní strany jsou oprávněny změnit níže určené oprávněné osoby i bez
nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny takovou změnu
druhé smluvní straně prokazatelně písemně oznámit (např. zasláním
oznámení do datové schránky nebo doporučeným dopisem), p řičemž
oznamovaná změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení
oznámení o změně. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených
oprávněných osobách, kteří budou za smluvní strany jednat:

Oprávněné osoby objednatele:
ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Miroslav Hejna
e-mail: Miroslav.Hejna@mfcr.cz
tel.:

	

731 620 833

ve věcech technických: Ing. Vladimír Buřil.
e-mail: Vladimir.Buril@mfcr.cz
tel.:

	

737 206 053

Oprávněné osoby poskytovatele:
ve věcech smluvních: Jaroslav Fišer
ve věcech technických: Ing. Josef Jirkovský.
e-mail: klimamont@klimamont.cz
tel.: 476 163 944, 476 162 971
Fax : +420 476 163 944

VIII. Náhrada škody

1. Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli
zejména porušením povinností vyplývajících pro něj ze Smlouvy či právních
předpisů .

2. Smluvní strany se dohodly, že žádné ustanovení této Smlouvy nebude
považováno ani vykládáno jako ustanovení týkající se omezení výše či druhu
náhrady škody.

3. Jednostranné započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.
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IX. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva
financí a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu objednatele, a to bez
časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat ml čenlivost a nezpřístupnit třetim
osobám veškeré informace, u nichž právní p ředpisy poskytnuti nedovolují
nebo se na ně vztahuje zákonem stanovená povinnost ml čenlivosti (zákon č .
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších
předpisů a zákon o ochraně utajovaných informací, důvěrné informace ve
smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na
informace:

a. které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně přístupnými jinak, než
porušením právních povinnosti ze strany poskytovatele;

b. u nichž je poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před
přijetím těchto informací od objednatele, avšak pouze za podmínky, že
se na tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných
důvodů,

c. které budou poskytovateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez
závazku mlčenlivosti třeli stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim
nijak vázána;

d. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

4. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třeli osobě důvěrné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. To
neplatí pro informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné
informace objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

5. Smluvní strana se zavazuje, že informace získané od druhé smluvní strany
užije pouze za účelem plnění Předmětu této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez
předchozího písemného svolení objedna tele přípustná.

6. Poskytovatel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinnosti
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v
jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
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7. Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto článku Smlouvy je stanoveno na
dobu neurčitou.

8. Závazky vyplývající z tohoto článku Smlouvy není žádná ze smluvních stran
oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

9. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností
vyplývajících z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat
úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 K č (slovy: jedno sto tisíc korun
českých) za každý p řípad porušení.

X. Změny v obsahu Smlouvy a její ukončení

Změny v obsahu Smlouvy dohodou

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou,
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání nemají na
obsah Smlouvy vliv.

Ukončení Smlouvy dohodou
2. Tuto Smlouvu lze ukon čit dohodou mezi objednatelem a poskytovatelem.

Dohoda bude zejména obsahovat ozna čení této Smlouvy, den ukon čení
Smlouvy a způsob řešení práv a povinnosti vzniklých p řed uzavřením
předmětné dohody. Dohoda bude v písemné či elektronické podobě
podepsána oběma smluvními stranami.

Odstoupení od Smlouvy
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených

níže, a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného
porušení Smlouvy.

4. Za podstatné porušení Smlouvy poskytovatelem, které je d ůvodem pro
odstoupení Smlouvy ze strany objednatele, se považuje zejména:

a. prodlení poskytovatele s provedením p ředmětu Smlouvy o více jak 30
kalendářních dní po termínu stanoveným touto Smlouvou;

b. realizace předmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právními
předpisy;

c. nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů
poskytovatelem (zejména p ředpisů upravujících bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
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d. jiné porušení povinnosti poskytovatele, které nebude odstran ěno ani do
10 kalendářních dní po marném uplynutí lhůty stanovené
objednatelem;

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících
případech:

a. bude rozhodnuto o likvidaci poskytovatele;
b. poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník a bude následně

rozhodnuto o úpadku poskytovatele nebo bude ve vztahu ke
poskytovateli vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými ú činky;

c. poskytovatel bude pravomocn ě odsouzen za úmyslný trestný čin.

6. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně, nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

7. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného
touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody, ujednání o ml čenlivosti a
ochraně informací ani ujednání, které Ind vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o zp ůsobu řešení sporů .

Výpověd' Smlouvy
8. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvu bez udání důvodů .

Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po m ěsíci, v němž byla výpověd' doručena druhé
smluvní straně .

XI. Rozhodné právo

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré případné spory, které by vznikly p ři plnění z této Smlouvy mezi
smluvními stranami nebo z jejího porušení, ukon čení nebo neplatnosti, budou
rozhodovány obecnými soudy České republiky.

XII. Záruka za jakost provedeného servisu a záru ční podmínky

1. Poskytovatel tímto poskytuje záruku za jakost provedeného servisu a záruku
za jakost na veškeré plnění, které v rámci této Smlouvy bude z jeho strany
poskytnuto, a to v délce trvání 24 m ěsíců ode dne, kdy takto bylo plněno.

2. O každé provedené opravě v rámci plnění servisu poskytnutého podle této
Smlouvy je poskytovatel povinen sepsat záznam. Poskytovatel v záznamu
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sepíše veškeré provedené úkony, kterými k provedení opravy poskytnutého
servisu došlo, přičemž objednatel potvrdí p ředmětný záznam svým podpisem
a uvede v něm případné výhrady k provedené opravě, popř. ke způsobu
jejího provedení. Poskytovatel má povinnost originál tohoto záznamu p řiložit
k faktuře a kopii zanechat objednateli bezprost ředně po jeho potvrzení ze
strany objednatele.

3. Poskytovatel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady
poskytnutého servisu, a to do 10 kalendářních dnů od prokazatelr.ého
nahlášení vady. Objednatel bude hlásit veškeré vady poskytnutého servisu
prostřednictvím e-mailových zpráv, zaslaných na e-mailovou adresu
oprávněné osoby poskytovatele ve věcech technických. Pro p řípad, že by
oprávněných osob pro věci technické bylo více, postačí uskutečnit oznámení
vůči kterékoliv z nich. Poskytovatel je povinen vady odstranit opravou nebo
opětovným provedením servisu. Provedením opravy poskytnutého servisu se
poskytovatel nezbavuje případné odpovědnosti za škodu, způsobenou
objednateli vadným plněním.

4. V případě prodlení poskytovatele s provedením opravy vad servisu, je
poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu uvedenou v 61. XIII.
této Smlouvy .

5. Pokud poskytovatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3. tohoto
článku, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím
třetích osob a požadovat po poskytovateli úhradu nákladů účelně
vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle
tohoto článku není dotčeno právo objednatele na odstoupení od Smlouvy.

XIII. Sankce

1. V případě nedodržení ze strany poskytovatele stanovené reakční doby nebo
lhůty stanovené pro provedení opravy, jakož i v p řípadě prodlení
poskytovatele s provedením záruční opravy , má objednatel právo na smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny za rok bez DPH, a to
za každý, i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti ze strany poskytovatele,
vyplývající pro něj z této Smlouvy (s výjimkou uvedeného v odst. 1 tohoto
článku Smlouvy) se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý jednotlivý
případ porušení.
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3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového
dokladu objednatelem je poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a
zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši
stanovené právními p ředpisy.

4. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení podle tohoto článku budou uplatněny
prostřednictvím písemné výzvy oprávněné smluvní strany, zaslané na adresu
povinné smluvní strany, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy
k úhradě smluvní pokuty.

6. Jednostranné započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti
splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dot čeno právo na náhradu škody, a to v plné
výši.

9. Pokud poskytovatel neposkytne plnění ve lhůtách stanovených ve Smlouvě, je
objednatel oprávněn zajistit plnění svépomocí nebo prostřednictvím třetích
osob a požadovat po poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených.
Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na
odstoupení od Smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou, ani tuto Smlouvu jako celek, či
převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na t řeli osobu ani učinit
jakékoliv právní jednáni, v důsledku něhož by došlo k převodu či přechodu
práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy bez p ředchozího písemného
souhlasu objednatele.

2. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů
neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú činnost
ostatních části Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné
dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem
nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
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3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou i p řílohy, na něž odkazuje tato Smlouva.
V případě rozporu této Smlouvy a jejích p říloh mají vždy p řednost ustanovení
Smlouvy.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z
nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou, nebo upravené jen
částečně, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č . 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími.

6. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou její následující p řílohy:
Příloha 1 Seznam klimatiza čních zařízení
Příloha 2 Detailní specifikace činností (servisu)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p řečetly, s jejím zněním souhlasí a
na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

28 nr. 2dt
Dne	

3 -0'i-

V Praze dne	

Jaroslav Fišer - „KLIK AMONT"

Jaroslav FIŠER "KLIMAMON1mareál Unipetrol RPA, s.r.o. D.S. 18
436 70 Litvfnov

s

	

IČO: 133 63 034
DIČ : CZ6206050609
tel./fax: 476 163 944 1M

Ministerstvo financi
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-
IC: 00006947 Dle: CZ00006947.......................................

Česká republika - Ministerstvo financí
Dipl. Ing. Miroslav Hejna

ředitel odboru 33
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Příloha č.l: Seznam klimatizačních zařízení

	

Ke Smlouvě číslo 3302/095/2014

Místo plnění: MF ČR - Praha 1, Letenská 525/15 a Letenská 593/9

Split jednotky

po ř.č ís.
inventární

č íslo typ jednotky (vnějšflvnitřní) výrobce
rok

výroby chladivo
množství
chladiva záruka výrobní číslo (vnějšílvnitřní) umístění (vnějšílvnitřní)

1 37190 AU60NAIEHA / AC602AFEAA Haier R410A 4,2 kg po záruce AV72T0004/AAG2LOE0700AY72V dvů r / m.6.419

2 76099 RAV-SM1403AT-E/2 x RAV-SM804KRT-
E

Toshiba 2011 R410A 2,8 kg
po záruce

10740579 / 12500234+12700777 přístavek dálnice / m.č . 419C

3 68984 RAV-SP802 AT-E / RAV-SM802KRT-E Toshiba 2009 R410A 2,1 kg po záruce 803E0172(4) /82500658 dvů r (fasáda) / m.6. 420C

4 37085 38GLN018A-7/42HWS018 Carrier 2005 R22 1,3 kg po záruce 01ÁI109194 / 01A1118907 u UNI/m.č .504D, baterie UPS

5 38164 38GLN018-9/ 42HWS018 Carrier R22 1,3 kg po záruce 01ÁI109196 / 01ÁI118910 u UNI / m.6. 504D server

6 39973 ROW-20RB / RSW-20RB Fuji
Electric

R22 2,0 kg
po záruce

T001597 / T001273 x / m.č . 542D u knihovny

7 38208 38GLS060-9 I 40JX060-7 Carrier 1999 R22 2,9 kg
po záruce

01Á11258839 / 10095

	

1853 u UNI / m.č. 504D server
(komunikace)

8
37874

38GLS060-9 / 40JX060-7 Carrier 1999 R22 2,9 kg
po záruce

01Á1125836 / 1009501855 u UNI/m.6.504D server
(DELL)

9
37863

38GLS060-9 I 40JX060-7 Carrier 1999 R22 2,9 kg
po záruce

01ÁI125863 / 1009501854 u UNI/m.6.504D server
(SUN)

10 11067 38GL024G9 I 42HWS024 Carrier 2007 R410A 1,2 kg po záruce 09ÁN108861 I ? garáž / m.6. 105B zasedačka

11 38263 38GL0 1 8G9 / 42KQF018 Carrier 2007 R410A 1,3 kg po záruce 07ÁN123047 / 02ÁE108924 garáž / m.6. 57B
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12 73518 ROW 30RBHL / RSW-30RGA-W
Fuji
Electric

2011 R22 1,2 kg po záruce T0015411 T001709 x / m.č . 91

13 36813 38GL048G9/42VMC048N Carrier 2007 R410A 3,3 kg po záruce 05ASI00428/5206V88751 x / m.6. 504D, baterie UPS

14 66819 SPW-T485H / bez štítku Sanyo 2008 R22 1,3 kg po záruce 168573 / - x / m.č. 714A

15 37382 FDC7VN / FDU71VD MHIE 2010 R410A po záruce 171202124SF / 171202124SF dvů r (fasáda) / m.č.419

16 32628 FDC7IVNX / FDU7IVD MHIE 2010 R410A 1 kg po záruce 711001678AF / 97120015994 dvů r (fasáda) / m.6.418

Jednotky p řesné klimatizace -mimo záruku

17 67022 CAL0661 / SDA0601A UNIFLAIR 2007 R407C 7 kg po záruce UZR 034599/UCR 080171 /výp. W. 504

18 67019 CAL0661 / SDA0601A UNIFLAIR 2007 R407C 7 kg po záruce UZR 034598/UCR 080172 /výp. stř 504

19 67020 CAL0661 / SDA0601A UNIFLAIR 2007 R407C 7 kg po záruce UZR 034597/UCR 080173 /výp. W. 504

20 67021 CAL0661 / SDA0601A UNIFLAIR 2007 R407C 7 kg po záruce UZR 034596IUCR 080174 /výp. stř . 504

Jednotky p řesné klimatizace -v záruce

1 81216 25UCA0341/30MRA0281 UNIFLAIR 2013 R407C 6 kg záruka do 10/15 URX022521 / UCX116620 dvorek / m.6. 640A

2 81217 25UCA0341/30MRA0281 UNIFLAIR 2013 R407C 6 kg záruka do 10/15 URX022522 / UCX116619 dvorek / m.č. 640A

3 81853 30MRA0611 / 25UCA0481 UNIFLAIR 2014 R407C 9,2 kg záruka do 03/16 URY 023053/UCY 119134 dvů r / m.6. 418C

4 82238 30MRA0611 / 25UCA0481 UNIFLAIR 2014 R407C 9,2 kg záruka do 03/16 URY 023546/UCY 121924 dvů r I m.č . 418C

5 82239 30MRA0611 / 25UCA0481 UNIFLAIR 2014 R407C 9,2 kg záruka do 03/16 URY 023547/UCY 121925 dvů r / m.6. 418C
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Příloha 2 Detailní specifikace činností (servisu)

	

Ke Smlouvě číslo 3302/095/2014

1) Vizuální kontrola mechanických částí za ř ízení

2) Vzduchové filtry

3) Ventilátory

-kontrola stavu, upevnění a hlučnosti ložisek pohonné jednotky

-kontrola stavu klínových řemenů

4) Chladící za ř ízení

-kontrola těsnosti chladícího okruhu

-měření tlaku

-kontrola množství oleje v kompresoru

-vyč ištění výparníku, kondenzátoru a venkovní jednotky

-p řezkoušení odlu čovače kapek a sifonu

5) Topné za ř ízení

-p řezkoušení těsnosti a funkčnosti topné soupravy a registrů

-provedení vyč ištění topného registru

6) Parní zvlhčova č

-p řezkoušení p ř ítoku a odtoku vody

-p řezkoušení funkčnosti parních válc ů

-p řezkoušení regulace zvlh čova če

7) Regulace za ř ízení

-přezkoušení funkce č idel a regulátorů včetně upevnění

-kontrola funkce elektricky ovládaných klapek a ventil ů včetně upevnění

-kontrola mechanicky ovládaných klapek a ventil ů včetně upevnění

-p řezkoušení hlída čů průtoků a tlakových diferencí

8) Elektroinstalace za ř ízení

-kontrola rozvad ěčů

-kontrola p ř ipojení nulování
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-kontrola p ř ipojení zemnění

-celková kontrola kabelových rozvod ů

kontrola popisů a značení, kontrola štítk ů

9) Vzduchotechnické potrubí

-kontrola stavu a neporušenosti

-kontrola stavu izolace

10) Požární klapky

-odzkoušení spouštěcího mechanizmu včetně kontroly ozna čení

-kontrola stavu a upevnění

11) Kontrola a vyč ištění vodních filtrů

12) Kontrola nátě rů

13) Vyč ištění vnějších a vnit řních částí za ř ízení

14) Funkční zkouška za ř ízení

Cena servisní prohlídky obsahující výše uvedené servisní činnosti

popis servisní/pracovní činnosti množství
jednotková

cena
Dílčí cena

celkem četnost

Servisní prohlídka split jednotek 20 270,- 5.400,- 2 x za rok

Servisní prohlídka jednotek p řesné

klimatizace 5 330,- 1.650,- 4 x za rok

Vzduchový filtr pro jednotky UNIFLAIR

p řesné klimatizace 5 450,- 2.250,- 2 x za rok

Celkem za rok bez DPH 21.900,-

včetně DPH 26.499,-

Ceník dalších služeb (bez DPH) pro kalkulaci dílč ích objednávek objednatele za mimozáru ční opravy:

Doprava - 9,-Kč/km, Čas strávený na cestě - 140,- Kč/hod, Opravy - 355,- Kč/hod
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