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Doručeno: 18.07.2014
Listu: 0
Druh: SVAZEKORIGINAL

SMLOUVA O DÍLO

Č íslo smlouvy MF

3302/032/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Dodávka, instalace a zprovozn ění 2ks klimatizace s
odvlh čováním v objektu MF, Praha 1, Letenská15 -

místnost Z. 418
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), 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 čj.: MF-43295/2014/3303

zadaná na E-tržišti státní správy www.Qemin.cz
(dále jen „smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
IČO : 00006947
DIČ : CZ00006947
Jednající : Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33
Bankovní spojení: CNB Praha 1
č . A.:

	

3328001/0710
Osoba pověřená jednat za Objednatele ve věcech technických:

Ing. Vladimír Buřil, tel.: 257043100

a

Zhotovitel

	

COMPLETE CZ, spot. s r.o.
Legerova 1853/22
120 00 Praha 2
IČO : 267 07 829
DIČ : CZ 267 07 829
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
Oddíl C vložka 88727
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č .ú.:

	

1355962/0800
Zastoupený:

	

Martinem Petrovkou, jednatelem spole čnosti.
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Ing. Vladimír Houška, GSM 777 929 989
FAX: +420 246 030 032
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II. PŘEDM ĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Dodávka, instalace a zprovozn ění 2 ks klimatizace s odvlh čováním v objektu MF,
Praha 1, Letenská 15, místnost č. 418.".

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické specifikace, která je nedílnou součástí
této smlouvy o dílo jako její p říloha č . 1. v rozsahu:

• demontáž stávající klimatizace a ekologická likvidace p ůvodní klimatizační jednotky
FUJI RT45R (provedení ekologické likvidace v termínu dle výzvy Objednatele);

• dodávka a instalace 2 ks nových klimatizačních jednotek (vnitřní a vnější část,
rozvody, chladivo);

nzprovoznění nových klimatizačních jednotek;
nrevize, protokol o provozní zkoušce, práce v souladu s ČSN a EN normami;
•

	

vystavení a předání protokolu o provedené ekologické likvidaci chladiva a p ůvodní
jednotky;

3. Objednatel se zavazuje dílo p řevzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu díla stanovenou
v bodě IV. smlouvy, způsobem stanoveným v bodě V. této smlouvy.

III. TERMÍN PLN ĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle bodu II. této smlouvy do 35-ti pracovních dní ode
dne uzavření této Smlouvy.

2. Nezbytnou podmínkou pro dodržení termínů ukončení díla je splnění podmínek
stanovených Objednateli touto Smlouvou v 61. IX. Součinnost objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona č .526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a
maximální, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně
nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění činí:
Cena díla celkem bez DPH: 498.295,00 Kč
DPH 21 %: 104.641,95 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH: 602.936,95 Kč

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový
doklad) následující den po p řevzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení
„dodacího dokladu" (předávací protokol) o dodávce či službě oprávněným zástupcem
Objednatele v místě plnění a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat
daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.
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2. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové číslo smlouvy,
d) úplné bankovní spojení Zhotovitele,
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů,
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č .

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ"),
g) nedílnou součástí faktury (v příloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat

jednoznačné označení dodávky a služby, a to včetně přesných názvů položek,
jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla,

h) originály přejímajícího zápisu, dodacího dokladu a revizní zprávy p řipojené k
faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran podepsán
jejich vlastnoručními čitelnými podpisy.

3. Originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců
obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 30 dnů ode dne doručení
Objednateli.

5. Objednatel má právo daňový doklad - fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné
náležitosti požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu - faktuře některá z
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lhůta splatnosti v
délce 30 dnů počne plynout ode dne doru čení opraveného daňového dokladu Objednateli.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy
či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny p ředmětu plnění včetně DPH za
každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele
k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.
(Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
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likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního v ěstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, v platném znění.)

6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě neposkytnutí požadované součinnosti,
vymezené ve smlouvě .

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

9. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
škody v plné výši.

VII. NÁHRADA ŠKODY - Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení
smluvené ceny.

2. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele p řevzetím tohoto plnění. Za
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování.

3. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Zhotovitel odpovídá zejména
za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.

4. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nep řipouští.

5. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že p ředmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně
bezvadný a odpovídající p ředpisům a normám platným v České republice.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost jím provedených dodávek a prací dle
této smlouvy v délce 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel je
povinen provozovat zařízení v souladu s p ředaným návodem pro obsluhu a údržbu.

3. Záruka se nevztahuje na spot řební díly (nádoby zvlhčovačů, vzduchové filtry, filtry
dehydrátorů, ucpávky čerpadel, apod.).
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4. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění v co
nejkratším termínu a to u kritické závady (za řízení je nefunkční) do 24 hod od nahlášení
na servisní středisko zhotovitele a u méně závažné závady (zařízení je funkční s
drobnými závadami) do 5-ti dnů od nahlášení na servisní středisko zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo opětovným provedením
vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle
volby Objednatele.

6. V případě prodlení Zhotovitele s pln ěním práv Objednatele z vad p ředmětu plnění je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku VI.
Sankce.

7. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 4. tohoto článku, je Objednatel
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo
zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu
nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle
tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

8. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za
shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a
akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu
plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:
a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou

nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci p ředmětu
plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předmětu plnění;

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

10. Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2618NOZ. Objednatel je oprávn ěn uplatnit
vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy
Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se sjednává,
že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat
práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjišt ěny nebyly, v průběhu
akceptace.

11. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění
Zhotovitelem.
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12. Na díly které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem
vyměněné, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy,
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé Dílo.

12. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z vadného plnění vyplývající z právních předpisů .

IX. SOUČ INNOST OBJEDNATELE

Objednatel pro účely realizace předmětu smlouvy zajistí a připraví následující podmínky:
• přesnou specifikaci místa instalace,
• objednatel zajistí Zhotoviteli p řístup do prostor instalace, po předchozí dohodě, za

účelem realizace předmětu smlouvy kdykoli v období od podpisu této smlouvy do
termínu předání předmětu smlouvy a to v pracovní době 7,45 - 16,15 hod.

X. 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 Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona
Č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují 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 označeny jako důvěrné ve
smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů .

4. Povinnost zachovávat ml čenlivost 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 přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel 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 ;

d) které budou Zhotoviteli po uzav ření této smlouvy sd ěleny bez závazku ml čenlivosti
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
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5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají
Objednatele či plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré
důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění 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 nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno v případě smluv s
jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících
z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU A JEHO ZM ĚNY

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do dokončení díla

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1
tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za
vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají
trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními předpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně .

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

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku

Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
účinky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.
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6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je d ůvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpečnost
apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

8. V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článkuj e po marném
uplynutí příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostrann ě
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Odstoupení je možné i v případě, že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel je
v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby bud' odstoupit od
smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v dob ě
odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena díla snižuje
o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není povinen
provést či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupení do smlouvy je
Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

10. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spočívající v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

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

13. V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen
do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení p ředat
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Objednateli ty části díla, které nebyly dotčeny odstoupením a dalších podkladů
nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.

15. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit dílo
sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem veškeré
části díla, které nebyly dotčeny odstoupením.

16. Smluvní vztah skon čí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

17. 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 vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o
mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů .

XII. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Případné spory mezi smluvními stranami, které by vyplynuly z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

XIII. PRÁVA TŘETÍCH OSOB

Zhotovitel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy nebude zatížen právy t řetích osob,
ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve
prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto
porušení práv třetích osob.

XIV. ZM ĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v této smlouvě pouze
dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými
vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou
neplatná.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
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3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné č i
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného či neúčinného
ustanovení.

4. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

6. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné
věci, at' už ústní či písemné.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy

č. 1: Technická specifikace
č. 2: Cenová nabídka zhotovitele

.(l ^v9^r
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i
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Česká republika - Ministerstvo financí
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P řílohač .1

Technická specifikace

Z důvodu rekonstrukce prostoru a navýšeni stávající tepelné zát ěže, je v klimatizovaném prostoru

uvažováno s instalací 2 ks jednotek p řesné klimatizace Citelný chladicí výkon každé jednotky se

požaduje minimálně 14 kW..

Je požadována vnitřní jednotka v podstropním provedení. Venkovní vzduchem chlazená kondenza ční
jednotka bude propojená Cu-potrubím s vnit řní jednotkou.

Záruka a záruční podmínky:
Poskytnutá záruka činí min. 24 měsíců od protokolárního p ředání zařízení do provozu. V záruční době
je požadována doba odstran ění kritické závady (za řízení je nefunkční) do 24 hod od nahlášení na
servisní středisko dodavatele a u mén ě závažné závady (za řízení je funkční s drobnými závadamii) do
5-ti dn ů od nahlášení na servisní středisko dodavatele.

VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA:
Bude samonosná konstrukce jednotky vyrobena z ocelového plechu opat řena povrchovou úpravou
zajišťující dlouhodobou kvalitu povrchu. Ventilátor bude s p římým pohonem. Filtrace min. EU3. Cu-Al
výměník, vč . vaničky pro kondenzát.

Elektrický panel, bude kompletně izolovaný a oddě lený od průtoku vzduchu:
• pomocný 24V transformátor
• hlavní vypínač
• ochranné a jistící prvky.

Chladicí okruh:
• filtr-dehydrátor a průhledítko
• termostatický expanzní ventil
• servisní ventily

Jednotka bude vybavena regulací pro řízení teploty v nastavitelném pásmu regulace teploty s
řízeným odvlhčováním.
Regulace musí umožnit nastavení automatického st řídání provozní a záložní jednotky v nastavitelné
časové periodě , automatický záskok záložní jednotky v p řípadě výpadku provozní jednotky. Umožnit
časově nastavitelný restart.
Je požadován komunikační převodník pro p řenos dat do stávajícího monitorovacího systému.
Jednotka bude ovládána přes displej se zobrazením aktuální teploty a vlhkosti, provozních a
alarmových stavů apod.

VENKOVNÍKONDENZAČNÍJEDNOTKA:
Venkovní jednotka bude opat řena nátěrem s finální povrchovou úpravou zajišťující ochranu proti
korozi. Nátěr proveden v souladu s normou ASTM B17. Všechny uzávěry budou provedeny z nerez
oceli. Krytí min. IP44.
Jednotka bude vybavena kompresorem s nízkou hlu čností a s vestavěnou tepelnou ochranou. Motor
ventilátoru bude vybaven plynulou regulací otá ček v závislosti na venkovní teplotě .

Elektrický panel bude kompletně izolovaný a oddě lený od průtoku vzduchu:
• hlavní vypínač
• ochranné a jistící prvky
• HP/LP presostaty.

MONTÁŽ JEDNOTEK:
Vnitřní jednotka bude v místnosti umístěna pod stropem a nahradí stávající nefunkční jednotku.
Venkovní kondenzační jednotka bude umístn ěna vně objektu, dle určení investora.
Jednotky (vnitřní+venkovní) budou propojeny Cu-potrubím v souladu s požadavkem výrobce za řízení.
Cu potrubí bude opat řeno tepelnou izolací.
P ři práci budou dodržovány p říslušné ČSN a související EN normy.



Součástí montáže bude zprovozn ění za řízení, funkční zkouška a protokol o této zkoušce.

Součástí plnění se požaduje I demontáž, odvoz a ekologická likvidace dvou p ůvodních klimatizačních
jednotek zn. FUJI, včetně vystavení a dodání protokolu o jejich ekologické likvidaci. Po demontáži
vystavit protokol o ekologické likvidaci chladiva, demontované p ůvodní klimatizační jednotky FUJI
uložit u objednatele (MF) a jejich vlastní odvoz a ekologickou likvidaci provést až na výzvu objednatele
(MF) po rozhodnutí likvidační komise objednatele (MF).

Technické požadavky na chlazení

Požadavek na funkcionalitu nebo parametr Požadavek Instalované za řízení 6.2,3

Výrobce : UNIFLAIR

Model :
UCA0481+MRA0611

Minimální citelný chladící výkon 14 kW 14,5 kW
Výpočtová venkovní teplota vzduchu 35 °C 35 °C

Maximální příkon jednotky 4,8 kW 4,8 kW

Vzduchový výkon vnitřní jednotky minimálně 3900 m3/h 3.900 m3/h

Třída

	

interních

	

filtrů

	

jednotky

	

nebo

	

jejich
ekvivalent

G3 G3

Chladivo
Moderní

	

ekologické
chladivo

R407C

Napájení vnitřní jednotky 230/3/50Hz 230/1/50Hz
Napájení venkovní jednotky 400/3/50Hz 400/3/50Hz
Požadovaný počet jednotek (komplet ů ) ks 2 2

Maximální hluk venkovní jednotky, resp. ak. tlak
ve 5m, p ři plném výkonu jednotky

46 dB(A) 43,5 dB(A)

Provoz

	

jednotek

	

v režimu

	

1+1,

	

vč .

	

fce
automatického st řídání a záskoku jednotek

Vyžadováno Ano

Ovládání obou jednotek p řes centrální displej Vyžadováno Ano
Sériová karta RS485 Ano
Minimální požadované komunika ční rozhraní WEB, SNMP SNMP

Software

	

pro

	

napojení

	

jednotek

	

na

	

stávající
komunikační převodník WebGate

Vyžadováno Ano

Rozmě ry vnitřní a vnější jednotky (výška x ší řka x
hloubka) v mm

dle velikosti stávající
jednotky
vnitřní
410x1150x1300
vnější
1205x1200x400

vnitřní 410 x 1150 x 1300
vnější 1205 x1200 x 400



Ministerstvo financí

Dodávka, instalace a zprovozn ění 2 ks klimatizace s odvlh čováním v objektu MF, Praha 1, Letenská 15, místnost č .418

Cenová nabídka č íslo 4254

Poz. Specifikace
Počet Jednotková cena Celková cena pomocný výpočet

rChl.okruh pro chlazeni serverovny
UNIFLAIR, model UCA0481 + MRA0611 (jedno-okruhová, podstropni jednotka
s horizontálním výfukem, chladicí výkon 14,5 kW), sériová karta RS485, časová
karta, ovládací displej pro montáž na stěnu, automatický časově nastavitelný
restart

2 ks 154 000,- Kč/ks 308 000,- Kč

Monitoring, vč. implementace do stávajícího systému 1 ks 9 500,- Kč/ks 9 500,- Kč
Konstrukce pro zavěšeni vnitřní jednotky 2 ks 2 500,- Kč/ks 5 000•- Kč
Montáže - p římý výpar 2 ks 14 500,- Kč/ks 29 000,- Kč
Propojovati dvojpotrubi chladiva 80 m 1 045,- Kč/bm 83 600•- Kč
Potrubí odvodu kondenzátu 10 m 270,- KGbm 2 700: Ka
Chladivo R 407C 18 kg 440: Kč/kg 7 920,- Kč
Konzole pod venkovní jednotky 2 ks 2 000,- KGks 4 000,- Kč
Uvedeni okruhu do provozu, vakuovění, tlaková zkouška, pln ění jednotky 2 ks 4 000,- Kč/ks 8 000,- Kč
Žlab pro vedeni Cu-potrubí 20 m 480,- Kč/bm 9 600,- Kč
Silově napojeni vnikni jednotky z rozvaděče CYKY 3C x 2,5 50 m 50.- Kčlbm 2 500.- Kč
Silové napojeni venkovní jednotky z rozvad ěče CYKY 5C x 2,5 45 m 55; Kč/bm 2 475,- Kč
Revize elektro 1 ks 4 500.- Kčlks 4 500,- Kč
CELKEM 476 795•- Ka

Spole čné položky
Doprava osob a materiálu 1 ks 2 500,- Kčlks 2 500,- Kč
Demontáž stávajících jednotek 1 ks 8 500•- Kč/ks 8 500,- Kč
Stěhováni jednotek 1 ks 6 000,- KGks 6 000.- Ka
Drobné stavební pfipomoce (prostupy, oprava maleb apod.) 1 ks 4 500: KGks 4 500,- Kč
CELKEM 21500; Kč

Celková cena bez DPH 498 295,- Ka

Stavba:
Název části:

Obsah:

Platnost nabídky: do 31/08/2014 	 s • - - _
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