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Číslo Smlouvy MF

3302/012/201 5
Toto číslo uvádějte p ř i  fakturaci

SMLOUVA
o ošetření a opravě datových kabin Lampertz TDR-A

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

na základě výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu - Otevřená 
výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 

uchazečůna e-tržišti www.gemin.cz v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných 
zaKázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. MF-14371/2015/3301

(dále jen „Smlouva“)

Česka republika -  Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
IČO: 00006947 
DIČ: CZ 00006947
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 3328001/0710
Jednající: Viktor Janáček, ředitel odboru 59 -  Provoz ICT a uživatelská podpora 
dále jen „objednatel“

a

Lamtech CZ s.r.o.
Se sídlem Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka
125514
IČ 279 05 161
DIČ CZ 279 05 161
Bankovní spojení KB Na Příkopě 33, Praha 1, č.ú. 359510190247/0100 
Zastoupená: Petrem Spilkou, jednatelem společnosti 
dále jen „zhotovitel“

I.
Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je  stanovení podmínek pro realizaci předmětu Veřejné zakázky, jak 
je blíže vymezeno v následujících odstavcích Smlouvy.

2. Předmětem této Smlouvy je  povinnost zhotovitele zajistit objednateli na své nebezpečí 
servis a opravu datových komor Lampertz TDR-A ve výpočetním středisku Voctářova.

3. Konkrétní specifikace poskytovaného servisu tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné plnění 
jeho závazků dle této Smlouvy Smluvní cenu způsobem a za podmínek stanovených v 
této Smlouvě.

http://www.gemin.cz


Místo plnění a doba trvání Smlouvy

1. Místem plnění dle této Smlouvy je budova Ministerstva financí na adrese: Voctářova 11, 
180 00 Praha 8.

2. Zhotovitel se zavazuje provést plněni dle této Smlouvy do 21 dní ode dne podpisu 
Smlouvy.

III.
Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje za řádné a včasné poskytování plnění dle této Smlouvy uhradit 
zhotoviteli řádně a včas Smluvní cenu ve výši a způsobem uvedeným v článku IV. této 
Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli řádně a včas maximální potřebnou 
součinnost, která je nezbytná pro řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této 
Smlouvy.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění dle článku II. odst. 1. 
Smlouvy.

4. V  případě, že je Objednatel v prodlení s poskvtnutím součinnosti se veškeré lhůty a 
termíny, uvedené ve Smlouvě, automaticky prodlužují minimálně o dobu, po kterou trvaly 
překážky a okolnosti způsobující prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zejména:

a) řádně plnit předmět Smlouvy ve lhůtách a rozsahu stanovém touto Smlouvou;

b) poskytovat plnění dle této Smlouvy s vynaložením odborné péče a znalostí.

6. Zhotovitel se zavazjje, že plnění dle této Smlouvy bude svou technickou úrovní 
odpovídat zadávacím podmínkám objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu 
informačních a komunikačních technologií.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této Smlouvy byl bez právních vad, 
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro objednatele 
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by 
jakkoliv omezovala užití předmětu plnění.

IV.
Smluvní cena a platební podmínky

1. Za řádné plnění předmětu této Smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
Smluvní cenu uvedenou bez DPH, která byla sjednána dohodou smluvních stran podle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a 
nepřekročitelná, a která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
předmětu Smlouvy (tj. např. náklady na dopravu atd.). Smluvní cena byla dohodou 
Smluvních stran stanovena ve výši (dále jen „Smluvní cena"):

a. celkem bez DPH 492 860 Kč- Kč
b. DPH 21% 103 500,60-Kč
c. Celkem vč. DPH 596 361 Kč,- Kč

2. Smluvní cena bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem v 
korunách českých bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v 
záhlaví Smlouvy dle skutečně provedených prací.



■Vv.

3. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) Uvedení Smluvní ceny a datum její splatnosti (rozpis položek předmětu plnění přesně 
dle Smlouvy, uvedeni jejich jednotkových cen),
b) evidenční číslo Smlouvy MF, uvedené v záhlaví, které slouží jako identifikátor platby,
c) úplné bankovní spojení zhotovitele,
d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů,
e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského 
zákoníku.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy 
řádné doklady (přílohy) Smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 
splatnosti zpět k doplnění či ooravě zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím 
se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet 
nová lhůta splatnosti.

5. Faktury jsou splatne do třiceti (30) kalendářních dní ode dne doručení í řádně vystavené 
faktury objednateli.

6. Daň z přidané hodnoty buae účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany si ujednaly záruku na jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského 
zákoníku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a 
funkčního předmětu plnění specifikovaného ve Smlouvě objednateli. Vyplývá-li ze 
Smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční doba, platí taková delší záruční doba. 
Předcházející věta platí i v případě, že delší záruční doba vyplývá z prohlášení či sdělení 
výrobce či dodavatele předmětu plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 10 
dnů od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, 
výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným 
způsobem podle volby objednatele.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním práv objednatele z vad předmětu plnění je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku Sankce 
-  smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 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.

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto 
Smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá 
za použitelnost předmětu plnění pro účely vyplývající z této Smlouvy a její přílohy.

6. Právy vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 
objednatele vůči zhotoviteli z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.
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VI.
Sankce -  smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty uvedené ve Smlouvě, má objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze Smluvní ceny za každý i započatý den 
prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany povinné Smluvní straně k úhradě.

3 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 předpisy.

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém 
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní stiany, zejména v 
případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve Smlouvě.

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený 
smluvní pokutou.

VII. 
Náhrada škody

1. Zaplacení smluvní pokuty vzniklé porušením povinnosti zhotovitele nevylučuje právo 
objednatele domáhat se náhrady škody, a to v plné výši.

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

3. Jakákoliv ustanovení tykající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

VIII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany souhlasí s tím, že originál podepsané Smlouvy bude v 
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na profilu 
Zhotovitele ve smyslu Zákcna o veřejných zakázkách a dále v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z právních předpisů, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám 
diskrétní informace (jak jsou vymezenv 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 diskrétní informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou;

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

c) veškeré další informace, které budou objednatelem označeny jako diskrétní ve 
smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Povinnost zachovavat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na 
informace:



a) které je objednatel povinen poskytnout třetím 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 ještě před přijetím těchto 
informací od objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

d) které budou zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s diskrétními musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky 
odst. 3. výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí objednatele a dále veškeré 
informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají objednatele či plnění této 
Smlouvy.

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

7. Zhotovitel se zavazuje, že diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této 
Smlouvy. Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení objednatele přípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností 
mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v 
tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení záruční doby bez 
ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy.

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. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to v plné výši. Smluvní pokuta je 
splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany 
povinné Smluvní straně.

IX. 
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

2. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 
případech:

o bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
o Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

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

o Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 
trestný čin.
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3. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

4. Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se 
považuje zejména:

o prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více než 30 kalendářních dní po 
termínu plnění;
o porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámení objednatelem;
o vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinriustí v souvislosti s plněním 
Smlouvy;
o jakékoliv porušení povinností zhotovitelem, které nebude odstraněno či napraveno 
ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

5. Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem ve smyslu § 2002 ObčansKého zákoníku 
se považuje zejména prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dní.

6. Oastoupením 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 oznámení Smluvní strany o odstoupení od této 
Smlouvy. Ustanovení odstavce 4. tohoto článku není dotčeno.

7. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně nesplněného zbytku plnění, 
plnil-li zhotovitel jen zčásti, pokud má přijaté dílčí plnění pro objednatele význam.

8. 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 ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení 
od této Smlouvy.

9. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neuhradí 
Smluvní Cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

X.
OPRÁVNĚNÉ OSOEY

1. Každá ze Smluvních stran je povinna jmenovat osobu oprávněnou jednat ve věcech 
této Smlouvy (dále jen „Oprávněné osoby“).

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

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu 
písemně prokazatelně upozornit. Změna Oprávněných osob je  účinná dnem 
prokazatelného doručení oznámení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno 
datum pozdější.

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách:
Za Objednatele: Ing. Vladimír Buřil
tel. 257 043 100, 737 206 053
e-mail: Vladimir.Buril@mfcr.cz

Za zhotovitele: 
tel.
e-mail:

Petr Spilka
725 500 873
petr.spilka@lamtech.cz

mailto:Vladimir.Buril@mfcr.cz
mailto:petr.spilka@lamtech.cz


XI.
Rozhodné právo a řešení sporů

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto 
Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí Občanským 
zákoníkem.

2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami, které by v budoucnu vyplynuly 
z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

XII.
Závěrečná ujednání

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

2. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 
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 účelu neulatného či neúčinného 
ustanovení.

3. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří: Příloha č. 1 - specifikace servisu DK Lampertz

4. Žádná ze Smluvních stran nemůže bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně, a to ani 
částečně.

5. Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které musí 
být ručně podepsány oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná. Písemná 
forma se pro účely tohotc ustanovení nepovažuje za dodrženou v případě jednání 
učiněného elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení 
obsahu a určení jednající osoby.

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

7. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, 
které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné 
véci, ať už ústní či písemné.
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Viktor Janáček 
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Příloha č. 1 - specifikace servisu DK Lampertz

Ministerstvo financí ČR 
Voctářova 11 
180 00 Praha 8

Servis datových kabin Lampertz

Popis Počet Cena celkemCena ks Cena celkem
bez DPH bez DPH s DPH

Servis šoupat

Demontáž krytů, vyčištění, promazání, nastavení 
zavíracích tlaků a dorazů, zkouška zátěže motoru 
a síly pružin, kontrola světelné signalizace včetně 
napojení do kontrolního rozvaděče Lampertz, 
montáž krycích panelů, funkční test

6 9 100 Kč 54 600 66 066 Kč

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

3 2 000 Kč 6 000 7 260 Kč

Náhradní díly, instalační materiál 3 9 500 Kč 28 500 34 485 Kč
Doprava, instalace, VRN 1 20 000 Kč 20 000 24 200 Kč

Kontrola dveřního systému

Demontáž krycích panelů, úprava rozvorového 
mechanismu, nastavení mechanismu, test 
eiekronických signálů na rozvaděči a dveřním 
křídle, ošetření mazivy, montáž krytů, funkční test

3 9 100 Kč 27 300 Kč 33 033 Kč

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

3 2 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč

Odstanění vadného těsnění, odmaštění, 
zabroušení 3 2 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč

Oprava těsnění dveřního systému 3 20 800 Kč 62 400 Kč 75 504 Kč
Kontrola dveřního zavírače mechanická i 
elektrická, nastavení, test zařízení 3 2 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč

Náhradní díly, instalační materiál 3 2 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč
Doprava, instalace, VRN 1 10 000 Kč 10 000 Kč 12 100 Kč

Kontrola kabelových průchodek

Rozebrání desek zdvojené podlahy, 
kontrola kabelových průchodek 14 650 Kč 9 100 Kč 11 011 Kč

Revizní zpráva 1 5 950 Kč 5 950 Kc 7 200 Kč

Kontrola elektroinstalací

Kontrola ovládacích a rozvodných skříní 3 1 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč
Kontrola návazností na ostatní systémy 3 7 960 Kč 23 880 Kč 28 895 Kč
Výměna vadného osvětlení 5 208 Kč 1 040 Kč 1 258 Kč
Funkční zkouška nouzového osvětlení - 
výměna baterií

5 900 Kč 4 500 Kč 5 445 Kč

Výměna akumulátorů 6 1 000 Kč 6 000 Kč 7 260 Kč
Kontrola připojení potenciálového 
vyrovnání 3 2 475 Kč 7 425 Kč 8 984 Kč
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Kontrola rozvodů NN 1 2 000 Kč 2 000 Kč 2 420 Kč
Revizní zpráva 1 4 000 Kč 4 000 Kč 4 840 Kč

Oprava poškozené technologické protipožární 
podlahy datové komory

Demontáž části zdvojené podlahy, opětovná 
montáž/zakryti včetně rozpěrných konstrukcf 1 9 100 Kč 9 100 Kč 11 011 Kč

Přesun technologií - nutná asistence uživatele, 
případně provozovatele zařízeni - prověřit možnosti 
manipulace

2 17 800 Kč 35 600 Kč 43 076 Kč

Vyčištěni prostoru zdvojené podlahy, 
protiprašné zabezpečeni technologii 1 2 850 Kč 2 850 Kč 3 449 Kč

Odstraněni porušené vrstvy ochranného nátěru, 
oprava povrchu a jeho ošetřeni požárně odolným 
nátěrem

1 68 500 Kč 68 500 Kč 82 885 Kč

Úklidové Dráče po nátěru, ošetřeni podlah 1 8 800 Kč 8 800 Kč 10 648 Kč
Výměna vadných desek zdvojené podlahy, 
oprava konstrukčních stojek, spojů 1 15 000 Kč 15 000 Kč 18 150 Kč

Výřezy desek zdvojené podlahy pro kabeláž, 
potrubí 1 8 415 Kč 8 415 Kč 10 182 Kč

Přesun technologii zpět- nutná asistence uživatele, 
případně provozovatele zařízeni 2 8 000 Kč 16 000 Kč 19 360 Kč

Vizuální a mechanická kontrola stavebních 
konstrukci, soustavy všech těsněni, pevnosti a 
dotaženi spojovacích dilů

1 15 300 Kč 15 300 Kč 18 513 Kč

Doprava, VRN 1 13 600 Kč 13 600 Kč 16 456 Kč

CENA CELKEM 492 860 Kč 596 361 Kč

Dodací termín: 21 dnů od podpisu smlouvy

Výše uvedené systémy bezpečnostního úschovného objektu podléhají svou návaznosti na požárně bezpečnostní zahzenl, 
které je uživatel povinen podrobit pravidelným šestiměsíčním kontrolám dle norem ČSN EN 15004,
ČSN EN 1047-2 a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci..
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