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Číslo smlouvy MF 

9009100112016 
Toto číslo uulldljte pnfakruraci 

SMLOU\ -\ 
O UOUAVCE -\ I.'iST.\L.\C! ~L!MAT!ZAC~ 

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
.. Občanský zákoník'·) a v souladu se zákonem č . 13712006 Sb., o veřejných 7..akázkách, ve 
mění pozděj ších pfedpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na e·tržišti veřejné 

správy www.gemin.cz č.j .: MF·47544/2015/5902 
(dále jen Smlouva) 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 118 10 Praha I 
jejímž jménem jedná: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 
ICO: 00006947 
DIČ : CZ 00006947 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu : 332800110710 
ID datové schránky: xzeaauv 
(dále jen "ObjednatelI!) 

a 

COMPLETE Cz, spol. s r .o. 
Sidlo: Legerova 1853/24. 12000 Praha 2 
zapsaný/á v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 88727vedenou u Městského soudu 
v Praze 
zastoupená: Martin Petrovka, jednatel 
IČO: 26707829 
[)\Č: CZ26707829 
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu; 1355962/0800 
ID datové schránky: f4hwdze 
(dále jen "Dodavatel") 

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen jako "Smluvní strany" a j ednotlivě jako 
"Smluvnf strana"). 

I. Předmi:t Smlouvy 

J) Předmětem této Smlouvy je povinnost Dodavatele: 

a) dodat a zprovomit 1 ks skříňové přesné klimatizace, 

b) dodat a zprovoznit 1 ks nástěnné klimatizace SPLIT. 

(dále jen "Předmět pl.hi"). 

2) Přesná specifikace Předmětu plněníje uvedena v Příloze Č . I a 2 této Smlouvy. 



3) Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele za řádně a včas dodaný 
Předmět plněni uhradit Dodavateli cenu podle článku III. této Smlouvy. 

4) Dodavatel se zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže 
specifikovaný Předmět plnění. 

5) Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit Cenu. 

6) Dodavatel závazně prohlašuje, že Předmět plněni odpovídá požadavku uvedenému 
v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č.j.: MF-47544/2015/5902 

7) Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvykJé 
II obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Objednatele a v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologii 
závazným i doporučujícím technickým a bezpečnostním normám platným v České 
republice. 

8) Dodavatel se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařizení nebo jeho 
dalšího použití a to nejen poptávaného elektrozařízení, ale i částí elektrozařízení, které 
jsou případně touto veřejnou zakázkou nahrazovány. 

II. Místo, doba a způsob plnění 

I) Místem plnění je sídlo Objednatele: Letenská 525/15, 118 10 Praha I (dále jen ,,Místo 
plnění"). 

2) Předmět plněníje Dodavatel povinen předat na Místo plnění do 55-ti kalendářních dnů od 
uzavření Smlouvy. 

3) Dodavatel včas dohodne s Objednatelem datum a čas předání Předmětu plnění. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na oboustranně vyhovujícím datu a čase předání, platí, 
že Předmět plnění bude předán poslední den lhůty ve 14,00 hod. 

4) Potvrzením o předání Předmětu plnění je předávací protokol (dále jen "Předávací 
protokol") podepsaný oběma Smluvními stranami. 

5) Před dodáním Předmětu plnění bude Dodavatel prokazatelně informovat oprávněného 
zástupce Objednatele uvedeného ve Smlouvě v čl. XI. o připravenosti k dodání. Datum 
dodání musí být stanoveno po projednání s oprávněnou osobou Objednatele. 

6) Vlastnické právo k Předmětu plnění se převádí jeho předáním Objednateli. Bude-Ii 
Dodavatel plnit po částech, převádí se vlastnické právo ke každé předané movité věci 
zvlášť v době předání. 

III. Cena, platební podmínky a fakturace 

1) Smluvní strany si ujednaly, že cena za Předmět plnění (dále jen "Cena") činí částku 
[390.409,00] Kč bez DPH. 

2) Částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění zdanitelného plněni 
je povinen vypočítat a uhradit Objednatel, ve smyslu §92a a dle § 92e zákona č. 
235//2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, k použití režimu přenesení daňové povinnosti . 

3) Předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesené daňové povinnosti dle 
kódu 43.22.12 CZ-CPA. 
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4) Cena za Předmět plněni uvedená vodstavci 1. tohoto článku se skládá z následujících 
položek: 

a) 1 ks skth\ové přesné klhnatizace, 279.584,00 Kč bez DPH 

b) 1 ks nástěnné klimatizace SPLIT 110.825,00 Kč bez DPH 

5) Cena za PFedmět plněnl uvedená v odstavci 1. tohoto článku bude uhrazena jednorázově 
na základě faktury vystavené po předání poslední části Předmětu plnění. 

6) Sjednaná Cena za Předmět plněni je odměnou maximální a nepřekročitclnou a zahrnuje 
veškeré náklady související s provedenlm Předmětu plnění a jeho předáním dle této 
Smlouvy. Cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Dodavatele za poskytnutí těchto 

souvisejících služeb: 
• 

a) doprava Předmětu plnění na místo plněni a jeho vybalení, 

b) instalace Předmětu plnění, kterou se rozwní jeho usazení v místě plnění, případně jeho 
sestavení či propojení a dále napojení Předmětu plnění na zdroje, zejména připojení 
Předmětu plnčrú k elektrickým rozvodům a k slaboproudým rozvodům. 

c) uvedeni Pfedměru plnění do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce 
přístrojů a jejich seřízení, provedení případných dalších úkonů a činností nezbytných 
pro to, aby technicky zhodnocované zaffzení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, 

d) předání dokladó nutných k převzetí a užívání Předmětu plnění, tj. : 

- technické (uživatelské) dokumentace v českém jazyce, 

- dokladů o provedených revizích, instrukcf, záručních listů, návodů k obsluze 
a ódržbě Predmětu plnění v českém jazyce, 

- prohlášení o shodě dodaného Předmětu plnění se schválenými standardy dle zákona 
Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcich na výrobky, v platném znění, 

e) odvoz a likvidace všech obalů a dalšfch materiálů použitých v rámci předání 
a instalace Pfedmětu plnění, 

f) úklid prostor dotčených instalací Předmětu plnění. 

1) Dodavatel vystaví po předání Předmětu plnění Objednateli fakturu. Fakturu doručí 
Dodavatel Objednateli do 5 pracovních dnů od předání Předmětu plněni. Přílohou faktury 
bude kopie Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. 

8) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákonfku 
a v pffpadě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle § 29 zákona č. 23512004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat: 

a) identifikaci Předmětu plnění podle Smlouvy a zadávací dokumentace; 
b) uvedení jednotkových cen; 
c) zakázkové čislo smlouvy, které slouží jako identifikátor platby; 
d) úplné bankovní spojeni Dodavatele. 

e) sdělení Dodavatele, že výši daně je povinen doplnit a přiznat daň Objednatel, pro 

kterého je dodávka a instalace předmětu plněni uskutečněna 

9) Dodavatel bude doručovat faktury na adresu Objednatele: 

Ministerstvo financf 
Samostatné oddělení 9009 
Letenská 15, J J 8 10 Praha 1 
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10) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. 

1 L)Objednatel má právo fakturu Dodavateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-Ii na 
faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li kopie řádného Předávacího 

protokolu. Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti o 
délce 30 kalendářních dnů. 

12) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti smluvnfch stran 

1) Povinnosti Objednatele 

a) Objednatel dohodne se Dodavatelem rozsah oprávnění Dodavatele ke vstupu a vjezdu 
do objektu, kde má být předán Předmět plnění. 

b) Objednatel je povinen před předáním Předmětu plnění Dodavatele prokazatelně 

se:mámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními 
předpisy platnými pro pracoviště Objednatele, kde bude Dodavatel Předmět plnění 
předávat. Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné 
se:mámeni všech svých zaměstnanců a případných jiných osob podilejicích se na 
předání Předmětu plnění prostřednictvím Dodavatele (dále jen ,'pracovnici Dodavatele") 
s těmito opatřeními a hude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše 
uvedených opatření a předpisů Pracovníky Dodavatele. 

c) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné a bezpečné předání Předmětu 
plnění a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při 
řešení všech záležitostí související s předáním Předmětu plnění. 

d) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Předávacího protokolu se skutečně dodaným 
Předmětem plnění a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí uvést všechny výhrady ohledně 
předávaného Předmětu plnění do Předávacího protokolu. Objednatel je dále povinen 
Předávací protokol podepsat. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné 
výhrady, má se za to, že Objednatel Předmět plnění přejímá bez výhrad. 

e) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu za řádně provedené a předané Předmět plnění. 

2) Povinnosti Dodavatele 

a) Dodavatel se zavazuje včas předat Objednateli Předmět plnění a převést vlastnické 
právo k Předmětu plnění na Objednatele. 

b) Dodavatel při odevzdání Předmětu plnění předloží Objednateli Předávaci protokol ve 
dvou vyhotoveních. 

V. Práva duševního vlastnictví 

Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění bude bez právních vad, zejména nehude zatížen 
žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul finanční nebo jakýkoliv jiný 
závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užívání Předmětu plněni. 
V případě porušení tohoto závazku je Dodavatel v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a 
smluvní pokutu zůstává nedotčeno. 
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VI. Záruční podmínky - Odpovldnost za vady 

1) Dodavatel prohlMuje, že Předmět pln!ní nebude mít při předáni žádné vady. 

Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 21 13 a násl. Občanského zákoníku 
v délce 36 kalendářních měsíců. 

2) V případě výskytu vady na Předmětu plněni v záruční době má Objednatel právo 
a Dodavatel povinnost odstranit vady na vlastní náklady, bezplatně a bezodkladně poté, co 
obdrží oznámení Objednatele o vadách Předmětu pLnění, a to nejpozději do 12 hodin (od 
oznámení).Ve výjimečném případě je možné řešit vzniklý stav dočasnou náhradou 
chladícím zaffzením s odpovídajícím chladicím výkonem. 

3) V případě, že odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti není 
možné provést ve lhůtách dle odst. 3) tohoto článku, je Dodavatel povinen v této lhůtě 
Objednatele o této skutečnosti písemně informovat, tuto skutečnost fádně odůvodnit a 
navrhnout konkrétní lhůtu, v niž se zaváže takovou vadu odstranit, lhůta v~ může činit 
max. 48 hodin ode dne uplatnění práva z vadného plnění . Dodavatel je povinen při 
odstraňování vady postupovat v souladu s nároky Objednatele z vad Předmětu plnění 
uplatněnými v oznámení vady. 

4) Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z vad Předmětu plnění nejpozději poslední den 
záruční doby, přičemž za řádně uplatněné se považují i nároky uplatněné Objednatelem ve 
formě doporučeného dopisu nebo datovou zprávou odeslané Dodavateli poslední den 
záruční doby. 

5) Dodavatel se zavazuje pro účely odstraňování reklamovaných vad zajistit servis 
dodávaného Předmětu plněni v míst!, kde se Předmět plnění nachází, a to na vlastni 
náklady a na vlastní odpovědnost, minimálně po dobu trvání záruční doby. 

6) Pro případ, že by Dodavatel ve své Nabídce nabídl Objednateli výhodnější podmínky 
záruky a servisní podpory, než jsou uvedeny v tomto článku. budou se podmínky záruky a 
servisní podpory řídit těmito výhodnějšími podminkami. 

7) Záruční doba běží také ve vztahu ke službám, které jsou součástí Předmětu plnění, 
ode dne poskytnutí takových služeb. 

8) V případě prodlení Dodavatele s plněním práv Objednatele z vad Předmětu plnění 

je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku IX. 
(Sankce - srn luvní pokuta a úrok z prodlení). 

9) Pokud Dodavatel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku, 

je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit 
vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetfch osob a požadovat po 
Dodavateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním těchto vad. 
Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od 
Smlouvy. 

IO)Dodavatel neodpovídá za vady způsobené následujícími vněj~ímj událostmi: 

a) nevhodnými zásahy do Předmětu plnění provedenými Objednatelem či třeli stranou nad 
rámec úprav schválených Dodavatelem či uvedených v dokumentaci Předmětu plnění; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které nen! součástí Předměru plnění, 
s výjimkou případů, kdy Dodavatel takové :uněny schválil nebo kdy takové 7.měny byly 
uvedeny v dokumentaci Předmětu plnění; 

c) obsluhou ze strany Objednatele č i tfetích osob, která je v rozporu s dokumentací 

5 



Předmětu plněni; 

d) užitím Předmětu plnění, které je v rozporu s jeho dokumentací. 

ll) Pokud Objednatel nemůže Pfedmět plněnf nebo jeho část pro vady užíval, prodlužuje 
se záruční doba o dobu od oznámení vad Dodavatele do jejich úplného odstranění 

Dodavatelem. 

12) Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle tohoto článku odSL 

2). 

13) Právy vyplývajícfmi z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 
Objednatele z vadného plněni vyplývající z právních předpisů. 

VII. Mlčenlivost 

I) Smluvni strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, může být 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách elektronického tržiště Gemin, 
příp. i na profitu Dodavatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími z prnvnfch předpisÍI, a to bez časového omezenI. 

2) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, nezpřístupnit třetím osobám a podniknout 
všechny nezbytné kroky k zabezpečení diskrétních informaci (dále jen ,.Diskrétní 
informace"). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za 
Diskrétní infonnacc se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Dodavateli Objednatelem v souvislosti s plněním této 
Smlouvy; 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako diskrétni ve smyslu 
ustanovení § 152 zákona Č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve zn!n! pozděj~ích 
předpisů. 

3) Povinnost zachovávat mlčenlivost, uvedená v předchozím článku, se nevztahuje na 
informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přistupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; 

b) jejichž sděleni vyžaduje jiný právní předpis . 

c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních 
povinností ze strany některé ze Smluvních stran; 

d) II nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly mámy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmfnky, že se na tyto infonnace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti zjiných důvodů; 

e) které budou Dodavateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto infonnacim nijak vázána; 

4) Jako s Diskrétními musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
uvedené v odst. I tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele, a dále s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud 
se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

5) Dodavatel se zavazuje, že Diskrétní infonnace užije pouze za účelem plnění této 
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Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Objednatele. 

6) Dodavatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu. v jakém je v tomto 
smluvním vztahu zavázán sám. 

7) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 tet od 
skončení záruční doby. 

&) Závazky vypJývajfcf z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. I není 
Dodavatel oprávněn vypovědět ani jiným zpOsobem jednostranně ukončit. 

VIII. Odpovědnost za škodu 

1) Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti. 

2) Dodavatel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. Dodavatel odpovídá zejména 
za škody způsobené porušením ustanovení této Smlouvy. škody způsobené jiným 
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění. 

3) Škodu hradí šk:ódce v penězích. nežádá-li poškozený uvedení do pfedešlého stavu. 

4) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrtsdy škody. 

lX. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodleni 

1) V případě prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv povinnosti či lhůty vyplývajíci z této 
Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vňči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
(slovy: pět setin procenta) z Ceny za každý započatý den prodlení. 

2) Při pradlenf Objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury je Dodavatel oprávněn 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 
VII., je druhá smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 
50.000,-Kč,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnó od doručení písenmé výzvy oprávněné 
Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvnf strany domáhat se 
náhrady škody v plné výši. 

X. Rozhodné právo 

1) Tato Smlouva se fídf právním řádem České republiky. 

2) Veškeré případné spory mezi Smluvními stranami vyplývajfcf z této Smlouvy nebo z 
jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

XI. Oprávněné osoby 

1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen "Oprávněné osoby"). 
Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 
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akceptačních procedur dle Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné 
schváleni osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich 
zplnomocněným zástupcům. 

2) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 
Smlouvy nebo jejího předmětu. 

3) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavfení dodatku 
ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu dmhou smluvní stranu písemně 
upozornit. 

4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, ktefí budou 
za Smluvní strany jednat ve věcech technických a ekonomických: 

a) Objednatel 

Ve v~ch technickýcb: 
Jméno: Ing. Vladimír Bufil 
E-mail: V1adimír.buril@mfc.rz 

Ve věcech ekonomických: 
Jméno: Ing. Alena Mecová 
Adresa: Letenská 15, Praha 1 
E-mail: alena. mecová@mfcr.cz 
Datová schránka: xzeaauv 

b) Dodavatel: 
Ve věcech obchodních: 
Jméno: Martin Petrovka 
Adresa: V Rovinách 520/46, 14000 Praha 4 
E-mail: Petrovka.Martin@Completecz.Cz 

Ve věcech technických: 
Jméno: Ing. Vladimír Houška 
Adresa: V Rovinách 520/46, 14000 Praha 4 
E-mail : Houska.Vladimir@Completecz.Cz 

XII. Ukončení smlouvy 

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

2) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 
přepadech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 

b) Dodavatel podá insolvenčni návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými 
účinky; 

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin. 

3) Smluvn! strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-Ii okolnosti 
předvfdané ustanoven lm § 2002 Občanského zákoníku. 
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4) Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neuhradí Cenu 
ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě . 

5) Za podstatné porušeni smlouvy Dodavatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména: 

a) prodlení Dodavatele s dodáním Predměru plnění o více než 15 kalendářních dní po 
termínu plněni; 

b) poru~ní povinnosti Dodavatele odstranit vady Předmětu plnění ve lhůtě t5 
kalendářních dní od jejich oznámenf Objednatelem; 

c) vfcečetné porušování smluvních či jíných právních povinností v souvislosti s plněním 
smlouvy; 

d) jakékoliv porušeni povinností Dodavatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani 
do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti,je-Ii náprava možná. 

6) Za podstamé porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní. 

7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a 
Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámeni Smluvní strany o odstoupení od této 
Smlouvy. 

8) Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plněni, 
plnil-I i Dodavatel jen zčásti. pokud má pfijaté dflčí plněni pro Objednatele význam. 

9) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení. pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 
odstoupenf od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupeni od 
Smlouvy se nedotýká ani práv poskytnutých ve smyslu čl. VIJI. této Smlouvy. 

Xlll. Závěreěná ustanoveni 

1) Oznámení nebo jiná sdě lení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém 
jazyce. Jakéko liv llkony směřuj ící ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé 
Smluvní straně datovou schránkou nebo fannou doporučenéhc dopisu. Oznámení nebo 
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za fádně učiněná, pokud hudou 
doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo 
na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé 
Smluvní straně. 

2) Účinnost oznámení nastává v pracovnl den následující po dni doručení tohoto oznámení 
druhé Smluvní straně. 

3) Ke změně Smlouvy nebo ukončeni Smlouvy je opl."ávněn ředitel odboru 59 
za Objednatele, a dále osoby pověřené ministrem fmaneL Ke změně Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy je oprávněn za Dodavatele sám Dodavatel (pokud je fyzickou osobou 
- podnikatelem) nebo statutárnf orgán Dodavatele. a to d le způsobu jednání uvedeném 
v obchodním rejstříku (dále jen "Oprávněné osoby pro věci smluvníj. 

4) Jakékoliv změny kontaktních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé 
Smluvní straně. 
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5) Obě smluvní strany berou na vědomi, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické 
podobě zveřejněn na internetových stránkách elektronického tržiště Gemin a dle zákona o 
veřejných zakázkách na protilu Objednatele, a to bez časového omezení. 

6) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí podpůrně ustanoveními Občanského 
zákoník.u o smlouvě o dílo. 

7) Stane-Ii se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevykonatelným, zůstává plamost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy neovlivněna B nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu 
Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení 
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

8) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této 
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se 
těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na 
nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musf být vyhotoveno 
pisemně a podepsáno Smluvni stranou, která takové vzdání se čini. 

9) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit 
Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto 
Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednáni, v jehož dOsledku by došlo 
k převodu či přechodu práv či povinnosti vyplývajících z této Smlouvy. 

10) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá 
ze Smluvn(ch stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

ll) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejich přI10h musejí být vyhotoveny písemně a 
podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině. 

12) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

13) Součástí této Smlouvy jsou i následující přnohy 

Příloha č. 1 - Technická specifikace přesné klimarizačníjednotky 
Příloha Č. 2 - Technická specifikace nástěnné jednotky SPLIT 
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Přiloha č. J - Technická specifikace přesné klimatizační jednotky 

Přesná klimatizační jednotka (dále jen ,jednotkaU
) 

Pokrytí tepelné zátěže 15 kW - celkový chladicl výkon. 
Jednotka obsahuje "Citelný" chladiC[ výkon cca 17 kW. 

VNITŘNÍ VÝPARNlKOVÁ JEDNOTKA: 

Požadovaná jednotka přesné klimatizace je skfiňové konstrukce s vlastni nosnou skořepinou. 
Povrchové panely jsou ošetřeny nátěrem a vyplněny zvukově a tepelně izolační hmotou a 
jsou konstruovány tak, aby byl umožněn pffstup ke všem jejich komponenn"lm pouze z čelní 
strany, po sejmuti krycích panelů a demontáží vnitřních krycích panelil pro jednotlivé sekce 
komponentů . 

Jednotka doplňuje stávající jednotky tak, že pracují v režimu 4+1 a tím je zajištěna 
plnohodnotná záloha v ptípadě výpadku některé z jednotek. Jednotka je napojena do skupiny 
stávajfcích jednotek, což umožní jejich automatickou rotaci v předem nastavené časové 
periodě, množní automatický záskok z,áložnl jednotky v případě výpadku provozní jednotky, 
což zajistí možnost nastavení až dvou jednotek do režimu Stand-By. Jednotka je napojena 
přes komunikačni modul/rozhraní RS485 v sérii se stávajícími jednotkami do monitoringu 
WebGate od výrobce CA REL. 

Sálová jednotka je v provedeni "Down - flow" , která nasává vzduch z homi části a přes filtr 
vzduchu a výměník vhání radiální ventilátor upravený vzduch dohl, např. do zdvojené 
p<ldlahy, respektive nad podlahu. 

Pro cirkulaci vzduchu jsou použity radiální ventilátory s externím tlakem a nastavitelnými 
otáčkami v závislosti na požadovaném vzduchovém (chladiclrn) výkonu podle externiho 
požadavku. 

Chladicí okruh obsahuje: 
• kompresor (s vestavěnou tepelnou ochranou) v jednom chladfcím okruhu 
• HPILP presostaty, filtr-dehydrátor, sběrač chladiva a průhledítko 
• tennostatický expanzní ventil 
• servisní ventily 

ElektrickY blok. kted je umistěn uvnitř jednotky obsahuje: 
• jističe pro motor(y) ventilátoru a kontrolni okruh; 
• sadu stykačů a magnetický kontrolní okruh a motor ventilátoru; 
• transfonnátor 400124 V pro kontrolní okruh; 
• tenninál pro připojení napájení 400V/3ph/50Hz 
• hlavní vypínač . 

Mikroprocesorová regulace jednotky obsahu;e: 
• mikroprocesorový řídlcí systém napojený displej 
• časově nastavitelný restart 
• čidlo teploty, případně vlhkosti vratného vzduchu 
• signalizaci chodu a poruchy (beznapěťové kontakty) 
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• komunikaci jednotek v rámci lokální sítě - střídání, zálohováni jednotek, automatický 
záskok záložní jednotky v případě poruchy jednotky provozní TCPIIP karta pro 
monitoring jednotek 

• možnost připojení externích čidel (externí čidlo teploty, čidlo zaplavení, čidlo kouře, čidlo 
požáru). 

Parnl zvlhčovač: 
• elektrodový parní zvlhčovač s pamim výkonem 3 kglh. 

VENKOVNfKONDENZÁTOR (jednotkal: 

Venkovní jednotka je zhotovena z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou zajišťující 
ochranu proti korozi. Požadujeme Cu - výměník s hliníkovými lamelami. 

Motor(y) axiálního ventilátoru jsou vybaven(y) plynulou regulací otáček v závislosti na 
venkovní teplotě (celoroční provoz). 

Elektrický panel, který je kompletně izolovaný a oddělený od prutoku vzduchu, obsahuje: 

• hlavní vypínač 
• regulátor otáček 

Chladicí okruh obsahuje: 
• servisní ventily 

DODÁVKA A MONTÁŽ JEDNOTKY 

Dodávka a montáž jednotky je realizována dle platných předpisů a norem, dodané 
komponenty mají předepsané certifikáty. 
Realizace a provedení je v souladu se všemi požadavky dle ČSNIEN a ISO 6183 a 
doporučeními výrobce. 

Řešení umožňuje monitoring ze systému dohledu zařízení UPS a MTG následně z ABI 
prostřednictvím WEB prohlížeče. 
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Podrobná specifikace pfadmětu plněni - soupis prvků s uvedením technické specifikace 
ch ladíci jednotky a venkovnlho kondenzátoru: 

Výrobce: UNIFLAIR 
Požadované 

Funkcionalita nebo parametr parametry 

Model/typ: 

SDAC0601/CAP0661 

Minimálni cilelnÝ chladici vÝkon 17 kW [172 kW] 
Výoočtová venkovni leolota vzduchu 35 ·C i35·C 
Maximální el. plikon sálové jednotky 67kW [6,6 kW 

Min. vzduchový výkon vnitřní jednotky 4470 m3/h [4500 m3/h] 

Statický tlak ventilátoru fiditelný v rozsahu 20-100 Pa [2()-IOO Pa] 
Min. vÝkon zvlhčovače 3 kg/h f3 kg/hj 
Třída interních fi"ni jednotky nebo jejich EU4 [EU4] ekvivalent 
Chladivo R410A fR4JOA] 
Naoáiení vnitlní 'ednotkv 400/3/50Hz 400/3/50Hz ] 
Napájeni venkovni 

230/1/50Hz [230/1I50H] 
I iednotkv/kondenzátoru 
Maximální hluk vnit/ni jednotky, resp. ak. 

62 dB(A) [62,4] 
tlak ve 2m, při plném vvkonu iednotky. 
Maximální hluk venkovní jednotky, resp. 
ak. tiak ve 5m, pfl Plném ÍM<onu iedn<>Íl<y 

49 dB(A) [48,9] 

Provoz jednotky se stávajícími jednotkami 
plesné klimatizace UNIFLAIR v režimu 

ano [ano] 4+1 , vč. funkce automatického střídání a , 

záskoku iednotek 
Sériová komunikačni karta RS485 IRS485] 
Minimálnf požadované komunikační 

WEB, SNMP [WEB/SNMP] rozhranf 
Software pro napojeni jednotek na 
stávající komunikační převodník ano [ano] 
WebGate (výrobce CAREL\ 

Rozměry vnitřni jednotky (maximální): 
1.740 mm [1 .740 mm 

- výška 1200 mm - šiřka 1200 mm 
- hloubka 450 mm 

450 mm] 

Rozměry vnějši jednotky (maximálni): 
720 mm 

[720 mm 
- výška 1.227 mm - šili<, 1.230 mm 

520 mm] - hloubka 520 mm 
(dopIn' uchazd,.. hodnath:1 kmmum) 
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Příloha Č. 2 - Technická specifikace nástěnné jednotky SPLIT 

Nástěnná klimatizační jednotka SPLIT (dále jen ,jednotka") 

Nominální chladicí výkon jednotky je 8 kW. 

Vnitřní jednotka v nástěnném provedení. 

Venkovní vzduchem chlazená kondenzační jednotka je propojená Cu-potrubím s vnitřní 

jednotkou. 

Jednotka je provozována celoročně non stop. (tzn. i v zimním období) 

VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA 

Samonosná konstrukce jednotky, ventilátor s prlmym pohonem, filtrace min. G3, Cu-Al 
výměník:, vč. vaničky pro kondenzát. Jednotka zvukově a tepelně izolovaná. Jednotka 
vybavena regulací pro řízení teploty v nastavitelném pásmu regulace teploty. 

Elektrický panel obsahuje: 

• řízení a regulaci jednotky 

• hlavní vypínač 

• ochranné ajistíci prvky 

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA 

Venkovní jednotka opatřena nátěrem a finální povrchovou úpravou zajišťující ochranu proti 
korozi. Jednotka je vybavena invertorovým kompresorem pro plynulou regulaci výkonu 
s nízkou hlučností a s vestavěnou tepelnou ochranou. Motor ventilátoru vybaven plynulou 
regulací otáček v závislosti na venkovní teplotě. 

MONTÁŽ JEDNOTEK: 

Vnitřní jednotka je v klimatizované místnosti umístěna na stěně. Venkovní jednotka je 
umístněna vně objektu na stěně, případně na podlaze. Jednotky (vnitřní+venkovní) budou 
propojeny Cu-potrubím (dimenze dle předpisu výrobce). Cu-potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací např. KAIFLEX nebo ARMAFLEX. 
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Podrobná specifikace pPedmětu plnění - nástinn' Jednotky SPLIT 

soupis prvků s uvedenlm technické specifikace: 

Funkcionalita nebo parametr Požadované 
parametry 

Požadovaný jmenovitý chladlcl výkon (pn 
8,0 kW 27"C) 

Výpočtová venkovnl teplota vzduchu 35 'C 
Maxlmálnl vzdálenost Cu-potrubi min. 30m 
Výškové převÝŠeni Cu-polrubi min. 20m 
Napájeni vnitfnl iednotkv 230/1/SOHz 
Napájeni venkovnl iednotkv 230/1/50Hz 
Maximálni el. prlkon jednotky 24kW 

Maximální proud 18 A 

Min. vzduchový výkon vnitřni jednotky 23,5 m3/min 

Tflda intemich filtrů jednotky G3 
Chladivo R410A 
Maximálni akustický výkon vn~řni 

62 dB(A) jednotky 
Maximálnl akustický výkon venkovnl 

68 dB(A) jednotky 
Rozměry vnitFnl jednotky (maximálnl): 

- výška 340 mm 
- Aířka 1200 mm 
- hloubka 265 mm 

Rozměry vnějši jednotky (maximálni): 
- výška 7SOmm 
- šířka 900 mm 
- hloubka 350 mm 

(dopInl uchazeč hodnotici kl'lttril,lm) 

Výrobce: MHI 
(Mltsublshi Heavy Ind). 

Model/typ: 

SRK80ZR-S + 
SRC80ZR-S 

[8,0 kW (2,3 až 9,0)] 

[35'C1 
[301 
1201 

mOIll 
[23011] 

[235 kW] 

[I7A] 

[23,5 m3/min] 

[G31 
[R4IOA1 

[62] 

[68] 

[339 mm 
1197 mm 
262 mm] 

[750 mm 
880 mm 
340 mm] 
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