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1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Č íslo smlouvy MF

33021108/2013
Toto číslo rnádějte při fakturaci

Smlouva o dílo
Ošet ření a oprava datových kabin Lampertz TDR-A

uzav řená podle ustanovení § 536 a násl. zákona Č . 513/1991 Sb.. obchodní zákoník. ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen
..obchodní zákoník) a zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpisů , na základ ě

výsledku Zadávaciho ř ízení č .j. MF-10546512013133 na etržišti www.gemin.cz .

Česká republika Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ : CZ 00006947
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č íslo ú čtu: 3328-001/0710
Jejímž jménem jedná : Ing.Luděk Novotný, ředitel odboru 33 Ř ízení ICT resortu

(r)

	

dále jen „objednatel", na stran ě jedné

a

Lamtech CZ s.r.o.
Se sidlem Na P ř íkopě 958/25, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném M ěstským soudem V Praze, oddíl C, vložka 125514
IČ 279 05 161
DIČ CZ 279 05 161
Bankovní spojeni KB Na P ř íkopě 33, Praha 1, 6.6. 359510190247/0100
Zastoupená: Petrem Spilkou, jednatelem spole čnosti

dále jen „zhotovitel", na straně druhé

Osoby oprávn ěné k jednání
K jednání ve věcech technických a ve věcech provád ění a p ředání díla jsou oprávn ěni:

za objednatele:
ve věcech smluvních

	

ing. Luděk Novotný
ve věcech technických

	

ing. Vladimír Bu ř il

Každý z nich je oprávn ěn jednat samostatn ě .
Tyto osoby jsou oprávněny k p řevzetí p ředmě tu dila od zhotovitele.

za zhotovitele:
ve věcech smluvních i technických Petr Spilka
Tyto osoby jsou oprávn ěny k p ředání dila objednateli.

Výše uvedené osoby mohou být nahrazeny jinými písemn ě pověřenými osobami.

P ředm ět smlouvy

Na základ ě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na své nebezpe č í práce v tomto
rozsahu: servis a oprava datových komor Lampertz TDR-A ve VS VOC dle p řiložené nabídky, která tvo ří p ř ílohu
Č . 1 této Smlouvy a objednatel se zavazuje uhradit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.
Dílo provede zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací zhotovitele.

dále jen „dílo'
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II.
Místo pln ění

Místem prováděni díla je budova Ministerstva financí, Voctá řova 11, 180 00 Praha 8.

III.
Termín provád ění díla

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo od řádného p ředání místa pln ění objednatelem nejpozději do
1512.2013.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve zněni pozdějších p ředpis ů a je cenou nep řekroč itelnou, která zahrnuje veškeré náklady
spojené s realizací p ředmětu smlouvy, v četně náklad ů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou
do místa plněni apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmě t plnění za celé období trvání smlouvy č iní:
a. celkem bez DPH 449 825,00- Kč
b. DPH 21% 94 463,25,- Kč
c. Celkem vč . DPH 544 288,25,- Kč

3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na ú čet zhotovitele uhrazením jednotlivých plateb dle skute čně
provedených prací. Sou částí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a
zhotovitele a dále vyú čtování p řípadných změn a úprav prací oproti smluvnímu rozsahu, které bude doloženo
zápisy obsahujícími dohodu o provedení a ceně takových prací. Soupis provedených praci ve form ě
dodacího dokladu (Zápisu o p ředání díla} vystaví zhotovitel nejpozd ěji v poslední pracovní den provád ění
díla, p řičemž odsouhlaseni tohoto soupisu bude objednatelem provedeno tentýž den. Na základ ě
odsouhlaseného soupisu provedených praci vystaví zhotovitel fakturu, která musí obsahovat všechny
náležitosti ú četního a daňového dokladu.

4. Faktury jsou splatné ve lh ů tě 21 kalendá řních dni ode dne jejího doru čení Objednateli.

5. Objednatel má právo da ňový doklad p řed uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodleni
s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních p ředpis ů . Nová lh ů ta
splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doručeni opraveného da ňového dokladu objednateli.

6. V roce, v n ěmž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Objednateli nejpozd ěji do 17. 12.

7. Vystavený da ňový doklad) faktura musí obsahovat:
a. rozpis položek p ředmětu plněni p řesně dle smlouvy,
b. uvedeni jejich jednotkových cen,
c. zakázkové č íslo smlouvy,
d. úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména č ísla účtu,
e. veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, ve znění

pozdějších p ředpis ů ,
f. náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku.

8. Da ň z p ř idané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve
znění pozd ějších předpisů , ke dni uskute čnění zdanitelného pln ění.

9. Platby budou probíhat výhradn ě v korunách českých a rovn ěž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této
mě ně .

V.

Záruky

1.

	

Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku na v délce trvání dvaceti čtyř (24)
měsíců ode dne p řevzetí dokončeného a funkčního p ředmětu pln ění Objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu pln ěni do 5 dn ů od
prokazatelného nahlášení vady. Lh ůta stanovená v p ředchozí vě tě platí, pokud není v záručních
podmínkách stanovena lh ůta kratši. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo
opě tovným provedením vadné části p ředmětu plněni nebo jiným způsobem stanoveným právními p ředpisy
podle volby Objednatele.
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3. V p ř ípadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady p ředm ětu plnění nebo nahrazením vadného p ředmě tu
pln ěni shodným p ředm ětem pln ění novým, bezvadným ve lh ů tě dle odst. 2 tohoto č lánku je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 č lánku (Sankce - smluvní pokuta a úrok
z prodleni).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ů tě uvedené v odst. 2 tohoto č lánku, je Objednatel oprávn ě n
odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prost řednictvím t řetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu
náklad ů ú čeln ě vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatn ěním práva podle tohoto článku
není dotčeno právo Objednatele na odstoupeni od smlouvy.

	

5.

	

Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plněni bude v souladu s touto smlouvou
a podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funk čniho
chováni a vlastnosti p ředmětu plněni s dodanou dokumentací a akcepta čním (nebo dle oboustranné
dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu plněni pro ú čely vyplývajicí z této smlouvy a jejích
p ř íloh.

	

6.

	

Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

a) nevhodnými zásahy do p ředmě tu plněni provedenými Objednatelem č i třetí stranou nad rámec úprav
schválených Zhotovitelem č i uvedených v dokumentaci p ředmě tu plnění;

b) vlivy zm ěn technického a programového vybavení, které není sou části p ředmětu plněni, s výjimkou
p ř ípadů , kdy Zhotovitel takové zm ěny schválil nebo kdy takové zm ěny byty uvedeny v dokumentaci
p ředmětu pln ěni:

c) obsluhou ze strany Objednatele čí t řetích osob, která je v rozporu s dokumentací p ředmě tu plněni;
d) užitím p ředmě tu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmě tu pln ěni.

7. Pro uplatn ění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn uplatnit vady p ředmětu
plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo
mohl zjistit. Pro vylou čení pochybnosti se sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Objednatele uplat ňovat nároky z vad p ředm ětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny
nebyly, v prů běhu akceptace.

	

8.

	

Pokud Objednatel nem ůže předmět pln ění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záru ční doba o
dobu od oznámeni vad Zhotoviteli do jejich úplného odstran ění Zhotovitelem.

	

9.

	

Právy vyplývajíci z tohoto č lánku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z odpov ědnosti
za vady vyplývající z právních p ředpis ů .

VI.
Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V p řípadě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této smlouvy č i
právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůč i Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ě t
setin procenta) z celkové ceny p ředmě tu plněni včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Při nedodrženi termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu Objednatelem je Zhotovitel
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodleni se řídí na ř ízením vlády č. 142/1994
Sb., kterým se stanovi výše úrok ů z prodleni a poplatku z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném
zněni.

3.

	

Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep ř ipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodleni svých závazk ů v rozsahu, v jakém je prodlení
zp ůsobeno prodlením s pln ěním závazk ů druhé smluvní strany, zejména v p řípadě neposkytnuti
požadované souč innosti vymezené ve smlouvě .

5.

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou.

6.

	

Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300 obchodního
zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
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Al.
Náhrada škody

Zaplacenim smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé
v souvislosti s plněním p ředmětu smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za veškerou zp ůsobenou škodu a to porušenim ustanoveni Smlouvy, opomenutím nebo
zásadně nekvalitním provád ěním smluvní činnosti v plně výši. O náhrad ě škody platí obecná ustanoveni
Obchodního zákoníku v platném zněni.

3. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep řipouští.

4. Žádná ze smluvních stran není zodpov ědná za škodu zp ůsobenou prodlením s pln ěním závazků druhé
smluvní strany.

VIII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podob ě zve řejněn
na internetových stránkách Ministerstva financi a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a
to bez časového omezeni.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám důvěrné informace {jak
jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu
k informacím, ve zn ěni pozd ějších p ředpis ů , neni tímto ustanovením dotčena.

	

3.

	

Za d ůvěrné informace se považuji veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Objednatele;
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako d ů vě rné ve smyslu ustanovení §

152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů .

	

4.

	

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

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a ve řejně p řístupnými jinak, než porušením právních povinností
ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před p řijetím těchto informací od
Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti
z jiných d ůvod ů ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež
rovněž neni ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sd ě lení se vyžaduje ze zákona.

	

5.

	

Důvě rné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a
dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají Objednatele č i pln ění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvě rné informace druhé strany bez jejího
souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informaci.
Zhotovitel je povinen zabezpeč it veškeré d ůvě rné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému
zneužití.

	

7.

	

Zhotovitel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem pln ěni této smlouvy. Jiná použití
nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná.

	

8.

	

Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a respektováním
práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

	

9.

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :
a) v př ípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ěni, po dobu 5 let od ukon čeni smluvního

vztahu;
b) v p ř ípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záruční doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetně závazů vyplývajicích z odst. 1 neni Zhotovitel oprávn ě n
vypovědět ani jiným zp ůsobem jednostranně ukonč it.

4



11. V p ř ípadě , že některá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících z tohoto článku, je
druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 K č (slovy: jedno sto tisíc
korun českých) za každý p řípad porušeni.

IX.
Ukončení smluvního vztahu

	

1.

	

Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to ode dne podpisu smlouvy do 15.12.2013.

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skonči uplynutim doby uvedené v odst. 1 tohoto č lánku.
Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neur č itou, práva z
odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanoveni smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.

	

3.

	

Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit p řed uplynutím doby uvedené v odstavci I tohoto č lánku
písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými právními p ředpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v této smlouv ě a dále z důvod ů
uvedených v zákon ě , zejména v p ř ípadě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanoveni § 345
obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je d ůvodem pro odstoupení od smlouvy,
nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylu čujícimi odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

	

5.

	

Objednatel je oprávn ěn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolvenčni návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti Zhotoviteli bude
zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke
Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými ú č inky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

	

6.

	

Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupeni smlouvy ze strany
Objednatele, se považuje zejména:

a) prodleni Zhotovitele s dodáním p ředmětu pln ění o vice jak 30 kalendá řnich dni po termínu pln ění;

b) porušeni povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu pln ěni ve lh ů tě 30 kalendá řních dní od jejich
oznámeni Objednatelem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokumentů č i p ředpisů Zhotovitelem (zejména p ředpisů upravujících
bezpečnost a ochranu zdraví p ř i práci, požární bezpečnost apod.);

e) jiné porušeni povinnosti Zhotovitele, které nebude odstran ěno ani do 30 kalendá řních dní od doručení
výzvy Objednatele.

	

7.

	

Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy ze strany
Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - da ňového dokladu o vice jak 30 kalendá řních dní, p ř ičemž
nárok na úrok z prodleni není tímto ustanovením dot čen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím souč innosti o vice než 30 kalendá řních dni od prokazatelného
doručení písemné výzvy Zhotovitele.

8. V p řípadě odstoupeni podle článku odst. 6 pism. a), b), d) č i e) je po marném uplynutí p říslušné 30denni
lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostrann ě odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankci ze strany
Zhotovitele.

9. Objednatel je v p ř ípadě odstoupeni od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud' odstoupit od smlouvy
jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v dob ě odstoupení nespln ěna. V p řípadě
částe čného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje o částky p ř ipadající na pln ěni, která v d ůsledku
odstoupeni Zhotovitel není povinen provést či poskytnout. V p ř ípadě úplného č i částečného odstoupeni do
smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu pln ění,
která nejsou dotčena odstoupením.

10. Objednatel má v p ř ipadě odstoupeni od smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody spo čívající v
náhradě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se zajišt ěnim náhradního plněni.

11. Odstoupení od této smlouvy musi být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy
č i právních p ředpisů , které zakládá oprávněni od smlouvy odstoupit.

12. Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou odstoupením dot čena.

13. V p ř ípadě částečného odstoupeni od této smlouvy z ůstává tato smlouva v platnosti ohledn ě těch částí díla,
které nejsou dotčeny odstoupením.
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14. V p řípadě částečného odstoupeni od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dn ů
od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení p ředat Objednateli ty části dila, které nebyly dotčeny
odstoupením, včetně p řípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k dokon čeni dila
Objednatelem č i t řetími osobami.

15. V př ípad ě částečného odstoupeni od této smlouvy má Objednatel právo dokonč it dílo sám nebo
prost řednictvím jím určené osoby a je oprávn ěn použít za tímto účelem veškeré části díla, které nebyly
dotčeny odstoupením.

16. Smluvní vztah skon čí dnem doru čení oznámeni o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvní straně , nebo dnem
uvedeným v oznámeni.

17. Odstoupení od této smlouvy č i jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká
nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany d ůvě rných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze
stran, řešení sporů a ustanoveni týkající se t ěch práv a povinnosti, z jejichž povahy toto vyplývá.

X.
Práva t řetích osob

Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředm ět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, zejména aby nebyl
zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve
prospěch t řetí strany nebo která by jakkoliv omezovala užiti p ředm ětu pln ění. V p ř ípadě porušení tohoto závazku
je Zhotovitel v plném rozsahu odpov ědný za p ř ipadné následky takového porušení, p řičemž právo Objednatele na
př ipadnou náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

XI.
Rozhodné právo

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah založený
touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, ukon čeni nebo
neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místn ě p říslušný soud Obvodní soud pro
Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpis ů je k rozhodování věci v prvním stupni p ř islušný krajský
soud, určují smluvní strany jako místn ě p říslušný soud Městský soud v Praze.

XII.
Zm ěny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit anebo dopl ňovat pouze písemnými dodatky takto ozna čovanými a číslovanými
vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvnich stran
uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

XIII.
Závě rečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními stranami.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této smlouvy na t řetí osobu bez
p ředchoziho písemného souhlasu Objednatele.

3. V p ř ípadě , že by n ěkteré ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i neúč inné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují
nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce
účelu neplatného či neúč inného ustanoveni.

4. Nedilnou sou částí této smlouvy jsou jeji následující p ř ílohy:
P říloha č . 1 - technická specifikace

5. V p ř ípadě rozporu této smlouvy a jejich p říloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (1) stejnopise.

8. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů , které upravuje, a
nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, af už ústni č i písemné.
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Př íloha č .1-Technická specifikace

Předm ětem pln ění ve řejné zakázky je zajištění ošet ření ( údržby) a oprava 3 ks datových
kabin Lampertz TDR-A za následujících podmínek:

1) Z důvodu ochrany HW výpo četního střediska a zde uložených dat v případě požáru se
požaduje kontrola, ošet ření / údržba a oprava datových kabin ve výpočetním
středisku (VS) MF Voctářova 11. Použitý materiál musí spl ňovat normy ČSN/EU. Je
nutno opravit, p ř ípadně vyměnit, vadné komponenty bez narušení provozu.

2) Servis datových komor na VS Voctá řova.

3) Kontrola protipožárních ucpávek, vyhotovení protokolu.

4) Požadujeme odbornou způsobilost, certifikát výrobce „Lampertz".

5) Výše uvedené systémy bezpe čnostního úschovného objektu podléhají svou návazností
na požárně bezpečnostní zařízení, které je uživatel povinen podrobit pravidelným
kontrolám dle norem ČSN EN 15004, ČSN EN 1047-2 atd.

a) Datová komora Lampertz 03 t. č . 4480.02:

Elektroinstalace
Výměna procesorové jednotky v kontrolním rozvad ěč i Lampertz 4480.02
Opětovné nastavení všech funkcí systému
Výměna ventilátoru, zkouška zátěže motoru šoupat a síly pružin
Kontrola sv ětelné signalizace včetn ě napojení do odpovídajícího rozvad ěče Lampertz
Kontrola ovládacích a rozvodných sk ř íní
Vyč ištění, ošetření rozvaděče, kontrola rozvaděče
Přípravné práce pro zajištění technologických podmínek ICT
Malířské a úklidové práce
Repase dveřního systému
Demontáž krycích panel ů , úprava rozvorového mechanismu, nastavení mechanismu, ošet ření
mazivy, funkční test
Otevření a op ětovné uzavření kabelových průchodek, které nevyhovují
Vystavení protokolu o kontrole, v četně seznamu.

b) Datová komora Lampertz 02 t. č. 4481.03

Oprava mechanismu, demontáž ventila ční klapky
Kontrola a repase ozubení komplet
Repase řídící elektroniky
Montáž ventilačního šoupěte
Vým ěna motorové jednotky a p ř íslušenství
Nastavení rozvad ěče, elektroniky,
kontrola, uvedení do provozu, funk ční test
Zavírač dve ř í
Uprava dveřního zavírače, dílenské úpravy,
montáž, nastavení, test zař ízení



c) Datová komora Lampertz 04 t. č . 4480.06:

Kontrola elektroinstalací
Výměna vadného osvětlení
Kontrola rozvodů NN

Kontrola ovládacích a rozvodných sk ř íní
Servis protipožárních klapek
Demontáž krytů , vyč ištění, promazání. nastavení zavíracích tlak ů montáž krycích panel ů ,
funkční test

d) Společné práce pro všechnu komory

Simulace poplachu a kontrola alarmového stavu datové komory, reset alarmů a
uvedení do b ěžného provozu

Vyč ištění a ošetření podlahy komory speciálním nátěrem
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