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I. P!edm"t smlouvy
1. Pøedmìtem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro Objednatele dílo, a to podle
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veøejné zakázky malého rozsahu
zadávané v mimo režim zákona è. 134/2016 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen „ZZVZ) s názvem „Technologický úsek p!ípravy na
povrchovou úpravu“ v jejímž rámci je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).
2. Dílem se rozumí provedení generální opravy sou#asného odsávání a dopojení
nových stroj$ do systému odsávání, a to vèetnì poskytnutí všech souvisejících
dodávek, stavebních prací a služeb, které jsou nezbytné pro dokonèení díla. Nedílnou
sou#ástí díla je rovn"ž dodávka mobilního odsava#e (dále také jako „za!ízení“),
specifikovaného v pøíloze è. 1 - technická specifikace pøedmìtu zakázky s cenovou
kalkulací.
Generální opravou je pro úèely této smlouvy myšlena velká oprava stávajícího zaøízení
zadavatele – filtraèní jednotky FJ 45, která povede k prodloužení životnosti a funkce.
Generální oprava zahrnuje výmìnu všech opotøebených nebo chybìjících dílù a èástí,
vymìnìnu všech provozních tukù a kapalin.
Generální oprava zahrnuje stávající filtraèní jednotku FJ 45, se kterou musí být všechny
dodané díly a èásti kompatibilní. Jsoucí zaøízení (FJ 45) dále obsahuje dvì hlavní na sobì
nezávislé odsávací vìtve, vèetnì motorù, ovládání, potrubních celkù a uzavíracích klapek.
U jedné vìtve bude provedena zmìna trasování do jiné místnosti. Obì vìtve budou
doplnìny o chybìjící potrubní èástí (potrubí, kolena, redukce, uzávìry, pružné hadice,
spojky, etc.).
Dílo, jehož provedení je pøedmìtem smlouvy, bude provedeno v souladu s touto
smlouvou, technickou specifikací a výkresovou dokumentací, které jsou souèástí zadávací
dokumentace k veøejné zakázce a zároveò tvoøí nedílnou souèást této smlouvy, jakožto:
pøíloha è. 1 - Technická specifikace p!edm"tu zakázky v#. cenové kalkulace, pøíloha
è. 2a - P$dorys !ešené #ásti budovy, pøíloha è. 2b - Schéma dopln"ní systému
odsávání (dále také jako „dokumentace k provádìní díla“).
3. Zhotovitel pøedá Objednateli protokolárnì dílo v rozsahu a parametrech stanovených
technickou specifikací, výkresovou dokumentací, touto smlouvou, obecnì závaznými
pøedpisy a technickými normami, a to bez zjevných vad a nedodìlkù, které by bránily
úspìšnému pøevzetí díla Objednatelem.
4. Pokud je souèástí díla dodávka zaøízení, zavazuje se zhotovitel dodat taková zaøízení,
která nebyla pøedmìtem odpisu, tedy Objednatel bude prvním majitelem tìchto zaøízení.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svùj náklad a nebezpeèí a za podmínek
uvedených v této smlouvì provést sjednané dílo v rozsahu podle èlánku I. až III.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky,
technickými normami (ÈSN), a to vèetnì pøedání pøíslušných dokladù, listin (zejména
záruèních listù) a materiálù, provedení veškerých pøedepsaných zkoušek vè. vystavení
dokladù o jejich provedení, doložení atestù, certifikátù, potøebných revizních zpráv,
podepsaných oprávnìnou osobou, prohlášení o shodì, zpracování a pøedání provozních
øádù apod. a jejich pøedání Objednateli ve 3 vyhotoveních.
7. Plnìní veøejné zakázky je finanènì zajištìno prostøedky ze strukturálních fondù EU (OP
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VVV – projekt ,,Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity
v Brnì,“ reg.è. CZ.02.2.67/0.0/0.0/ 16_016/0002366).
II. Termín provád"ní díla a místo pln"ní
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle èl. I. nejpozd"ji ve lh$t" do 4 m"síc$ od
akceptace objednávky vystavené v systému SAP Objednatelem a doruèené Zhotoviteli
na základì této smlouvy o dílo. Objednatel po uveøejnìní smlouvy v registru smluv zašle
Zhotoviteli objednávku prostøednictvím systému SAP, ten je povinen objednávku do 2
(dvou) pracovních dn$ potvrdit. V pøípadì, že ji Zhotovitel nepotvrdí, považuje se
objednávka druhý pracovní den za pøijatou a od tohoto okamžiku bìží lhùta pro provedení
díla, pøièemž za provedení díla se považuje pøedání/pøevzetí díla podle § 2604
obèanského zákoníku s pøípadnými vadami a nedodìlky, nebránícími užívání díla. Dílo
bez vad a nedodìlkù bude pak následnì pøedáno nejpozdìji v termínech, které budou
stanoveny v pøedávacím protokolu.
2. Místem plnìní je sídlo zadavatele na adrese Mendelova univerzita v Brn", budova P dílny, Zem"d"lská 3, 61300 Brno.
III. Cena díla
1. Cena díla, jehož rozsah a pøedmìt jsou stanoveny v èl. I. smlouvy, je sjednána jako
výsledek výbìrového øízení na veøejnou zakázku, na základì cenové nabídky zhotovitele.
(Zhotovitel vyplní žlut! ozna"ená pole):

Celková nabídková
cena za dílo

Kè bez DPH

Sazba
DPH v %

Výše DPH v Kè

Kè vèetnì DPH

532 200,00

21 %

111 762,00

643 962,00

2. Objednatel je plátce danì z pøidané hodnoty a smluvní plnìní bude použito pro
ekonomickou èinnost. DPH bude ve faktuøe uvedena v souladu s tímto zatøídìním. Spadáli fakturované plnìní do pøenesené daòové povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktuøe základ
danì a sdìlení, že daò odvede objednatel. V pøípadì, že fakturované položky nespadají
do pøenesené daòové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuøe základ danì, sazbu danì
a fakturovanou èástku vèetnì danì. Dále na vystaveném daòovém dokladu musí uvést
sdìlení, že výši danì je povinen doplnit a pøiznat plátce, pro kterého je plnìní
uskuteènìno.
3. Podmínky pro zmìnu ceny
-

Uvedená cena je nejvýše pøípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem zmìny cen vstupù
nebo jiných vnìjších podmínek. Ke zmìnì ceny mùže dojít pouze v pøípadì zmìny
sazby DPH na základì zmìny právních pøedpisù.

4. Cena díla zahrnuje:
·

veškeré náklady na dodávky, služby a práce nezbytné ke splnìní díla dle èl. I, a to
vè. dopravy a vykládky do místa plnìní,

·

náklady na montáž, instalaci a zprovoznìní díla v místì plnìní, pøièemž instalací
se rozumí usazení díla v místì plnìní, pøípadnì jeho sestavení èi propojení a dále
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napojení díla na zdroje, zejména pøipojení k elektrickým rozvodùm, jsou-li taková
napojení pro øádnou funkènost díla nezbytná a uvedení díla do plnì
provozuschopného stavu;
·

záruèní servis po dobu 24 mìsícù od pøevzetí díla Objednatelem, a to vèetnì
provádìní pravidelné kontroly funkènosti díla 1x roènì, a to po dobu bìhu záruèní
lhùty;

·

náklady na zkušební provoz – ovìøení a zajištìní funkènosti díla,

·

zaškolení obsluhy Objednatele v rozsahu uvedeném v pøíloze è. 1 této smlouvy,
jakož i provedení jiných úkonù a èinností nutných pro to, aby dílo mohlo plnit
sjednaný èi obvyklý úèel. Zaškolením obsluhy Objednatele, se rozumí poskytnutí
výkladu o všech funkcích díla, jeho pøedvedení spolu s poskytnutím praktického
nácviku obsluhy a bìžné údržby díla, v termínu stanoveném dohodou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje po skonèení zaškolení pøedat Objednateli Protokol o
provedení zaškolení obsluhy k odsouhlasení,

·

náklady na energie, odvoz a likvidace odpadù,

·

náklady na pøípadné zabezpeèení místa plnìní, pro poplatky za skládku a další
vedlejší náklady (vè. pojištìní), úklid místa plnìní a pøilehlých ploch,

·

náklady na provádìní pøedepsaných zkoušek a potøebných revizí, náklady na
zpracování pøíslušných dokladù a listin (dokumentace skuteèného provedení),

·

náklady na realizaci opatøení bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (dále jen
„BOZP“).

5. Specifikace ceny je obsažena v cenové nabídce, která je nedílnou souèástí této smlouvy
jako pøíloha è. 1. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z dùvodu chyb
nebo nedostatkù jím uèinìných pøi urèení ceny díla.
IV. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádìní díla.
2. Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla po pøedání díla, a to na základì Zhotovitelem
vystaveného a Objednateli prokazatelnì doruèeného daòového dokladu (faktury).
3.

Zhotovitel je povinen vystavit daòový doklad do 15 kalendáøních dnù ode dne pøevzetí a
pøedání díla podle § 2604 obèanského zákoníku a doruèit jej prokazatelnì Objednateli do
5 kalendáøních dnù od vystavení. Daòový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po pøedání
díla na základì Protokolu o zaškolení obsluhy a Protokolu o úspìšném provedení
zkušebního provozu díla a Závìreèného protokolu o pøedání a pøevzetí díla podepsaného,
tj. odsouhlaseného, Objednavatelem.

4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z dùvodu nedodržení pøedání
vystaveného daòového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spoèívající
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z dùvodu pozdního dodání
daòového dokladu Zhotovitelem.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dn$ od jejího prokazatelného doruèení Objednateli.
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6. Faktura je daòovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona è. 235/2004 Sb., o
dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Zhotovitel se zavazuje dodat
fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje na daòovém dokladu pro platbu ceny díla uvádìt pouze bankovní
úèet, který urèil správci danì ke zveøejnìní v registru plátcù a identifikovaných osob.
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daòovém dokladu uveden jiný
bankovní úèet než ten, který je zveøejnìn správcem danì v registru plátcù a
identifikovaných osob, Objednatel je oprávnìn provést úhradu daòového dokladu na tento
úèet zveøejnìný podle zák. è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny
díla. Pokud by Objednateli vzniklo ruèení v souvislosti s neplnìním povinnosti Zhotovitele
vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
Zhotovitele v souvislosti s tímto ruèením plnil.
8. Zhotovitel je povinen na faktuøe uvést rovnìž registraèní èíslo a název projektu tj.:
„Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brn!#,
registra"ní "íslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.
9. Objednatel je oprávnìn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Pøi nezaplacení takto nesprávnì vystavené a doruèené
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu øádnì
opravit a doruèit ji Objednateli s novou lhùtou splatnosti.
10. Zhotovitel se dále zavazuje uvádìt na všech daòových dokladech (fakturách) èíslo
objednávky.

V. P!edání místa pln"ní
1. Zhotovitel se zavazuje s dostateèným èasovým pøedstihem (minimálnì 3 pracovní dny
p!edem) prokazatelnì písemnì vyrozumìt Objednatele o tom, že má v úmyslu pøevzít
místo plnìní a zahájit provádìní díla, a to s pøesným uvedením termínu pøevzetí. Na
základì tohoto vyrozumìní bude Zhotoviteli pøedáno místo plnìní. Zhotovitel vyrozumí o
úmyslu zahájit pøevzetí místa plnìní a zahájit provádìní díla zástupce Objednatele XXXXX, a to na výše uvedených kontaktních údajích.
2. Za den zahájení provádìní díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárnì
pøedáno místo plnìní Zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat v místì plnìní poøádek a èistotu a
v prùbìhu provádìní díla odstraòovat odpady a neèistoty jeho èinností vzniklé. Dojde-li
v prùbìhu provádìní díla ke zneèištìní pøilehlých komunikací nebo jiných ploch, je
Zhotovitel povinen zneèištìní odstranit na své náklady a bez zbyteèného odkladu. Rovnìž
je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací
nebo ploch, vzniklá v pøímé souvislosti s èinností Zhotovitele. Pokud tak neuèiní, je
objednatel oprávnìn po dvou písemných výzvách objednat na nápravu výše uvedeného
jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
4. Objednatel nezajiš•uje vytýèení sítí, energii, ani zaøízení místa plnìní.
5. Zhotovitel bere na vìdomí, že místo plnìní se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpeèit v místì plnìní veškerá bezpeènostní
opatøení na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná
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opatøení k zabránìní vstupu nezúèastnìných osob do místa plnìní.
6. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro øešení pøípadných
nutných havarijních stavù.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnìní v termínu sjednaném s Objednatelem.
VI. Provád"ní díla a bezpe#nost práce
1. Dílo bude provádìno vždy za pøítomnosti osoby povìøené Objednatelem, a to pouze
v pracovní dny v èasovém rozmezí 7:00 až 19:00.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteèného odkladu na nevhodnou
povahu vìcí pøevzatých od Objednatele nebo pokynù daných mu Objednatelem
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pøi vynaložení odborné
práce.
3. Zhotovitel je povinen zajistit pøi provádìní díla dodržení veškerých bezpeènostních
opatøení a hygienických opatøení a opatøení vedoucích k požární ochranì provádìného
díla, a to v rozsahu a zpùsobem stanoveným pøíslušnými pøedpisy.
4. V pøípadì, že budou pøed zapoèetím díla naplnìny podmínky zák. è. 309/2006 Sb., o
zajištìní dalších podmínek bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci, kterým se upravují
další požadavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v pracovnìprávních vztazích a o
zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovnìprávní vztahy (zákon o zajištìní dalších podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví
pøi práci), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a NV (naøízení vlády) è. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveništích, je
Zhotovitel povinen bezvýhradnì zákonná ustanovení (§16) dodržet.
5. Pokud èinností Zhotovitele dojde ke zpùsobení škody Objednateli nebo tøetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnìním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez
zbyteèného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finanènì uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu
zpùsobenou èinností tìch, kteøí pro nìj dílo provádìjí, a odpovídá také za škodu
zpùsobenou okolnostmi, které mají pùvod v povaze strojù, pøístrojù nebo jiných vìcí,
které Zhotovitel použil nebo hodlal použít pøi provádìní díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat v místì plnìní pøedpisy BOZP (bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci), požární ochrany a naøízení koordinátora BOZP v místì plnìní(pokud je
ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona è. 309/2006 Sb. a naøízení vlády
è. 591/2006 Sb., vždy v úèinném znìní. Zhotovitel je povinen zabezpeèit prokazatelné
proškolení každého pracovníka v místì plnìní s pøedpisy BOZP.
7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona è. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v pracovnìprávních
vztazích a o zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o zajištìní dalších podmínek bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci).
8. Zhotovitel je povinen bezodkladnì pøed zahájením i dílèích prací v místì plnìní písemnì
doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících pøi pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil.
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9. Pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, je mu Zhotovitel povinen poskytovat
souèinnost potøebnou pro plnìní jeho úkolù po celou dobu svého zapojení do pøípravy a
realizace díla, brát v úvahu podnìty a pokyny koordinátora, bezvýhradnì dodržovat plán
BOZP, zúèastòovat se kontrolních dnù a postupovat podle dohodnutých opatøení, a to v
rozsahu, zpùsobem a ve lhùtách uvedených v plánu.
10. V pøípadì nerespektování pøíslušných ustanovení zákona è. 309/2006 Sb. a naøízení
vlády è. 591/2006 Sb., v úèinném znìní, pøebírá Zhotovitel odpovìdnost za dùsledky a
sankce z toho plynoucí v plné výši.
VII. P!edání a p!evzetí díla
1. Zhotovitel pøedá Objednateli dílo nejpozdìji do 4 m"síc$ od akceptace objednávky
vystavené v systému SAP Objednatelem a doruèené Zhotoviteli na základì této
smlouvy o dílo. Objednatel pøipouští i døívìjší pøedání díla.
2. Pøesné termíny dodávek a prací po pøedání místa plnìní budou konzultovány a dohodnuty
se zástupcem Objednatele.
3. Smluvní strany ujednávají, že zahájení pøevzetí dokonèeného díla se uskuteèní do 5-ti
kalendáøních dnù od písemné výzvy Zhotovitele k pøedání díla.
4. Zhotovitel provede dílo jeho øádným dokonèením a pøedáním Objednateli bez zjevných
vad a nedodìlkù (bránících užívání díla).
5. Zhotovitel pøedá Objednateli protokolárnì dílo v rozsahu a parametrech stanovených,
touto smlouvou, technickou specifikací, výkresovou dokumentací, nabídkou Zhotovitele a
obecnì závaznými pøedpisy a technickými normami, bez zjevných vad a nedodìlkù, které
by bránily úspìšnému pøevzetí díla Objednatelem.
6. Protokol o pøedání a pøevzetí
6.1. O prùbìhu pøedávacího a pøejímacího øízení poøídí Objednatel zápis (protokol).
6.2. Obsahuje-li dílo, které je pøedmìtem pøedání a pøevzetí, Vady nebo Nedodìlky
(nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištìných Vad a Nedodìlkù,
- dohodu o zpùsobu a termínech jejich odstranìní, popøípadì o jiném zpùsobu
narovnání,
- dohodu o zpøístupnìní díla nebo jeho èástí Zhotovitel za úèelem odstranìní Vad a
Nedodìlkù,
- koneèné datum záruèní doby
7. Zhotovitel mùže Objednateli pøedat pouze øádnì nainstalované a odzkoušené dílo.
8. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen písemnì oznámit Objednateli nejpozdìji
3 pracovní dny pøedem, že dílo bude v daném termínu pøipraveno k zahájení zkušebního
provozu. Za úèelem ovìøení funkènosti díla a naplnìní všech požadavkù Objednatele na
zhotovení díla bude zkušební provoz proveden v délce nejménì 8 hodin.
9. Zjevné vady èi nedostatky zjištìné v prùbìhu zkušebního provozu je Zhotovitel povinen
neprodlenì odstranit. Po odstranìní vady èi nedostatku je zkušební provoz zahajován
znovu od poèátku. To neplatí v pøípadì drobných vad èi nedodìlkù zásadnì nebránících
øádnému užívání vìci; v takovém pøípadì mùže Objednatel pøistoupit k pøevzetí dodávky i
s takovými vadami èi nedodìlky.
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10. Výsledkem provedení zkušebního provozu je Objednatelem podepsaný,
odsouhlasený, Protokol o úsp"šném provedení zkušebního provozu.

tj.

11. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadù vzniklých v souvislosti
s jeho èinností na díle a musí provést veškerá potøebná opatøení k zajištìní minimalizace
škodlivých vlivù na životní prostøedí.
12. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendáøních dnù pøedem k jeho
pøedání a pøevzetí v místì plnìní díla. Objednatel je povinen do tøí dnù od dohodnutého
termínu zahájit pøejímací øízení.
13. Dílo bude pøedáno na základì písemného Protokolu o pøedání a pøevzetí díla pøípadnì
s vadami a nedodìlky nebránícími užívání díla, a to vèetnì Protokolu o zaškolení obsluhy
a Protokolu a úspìšném provedení zkušebního provozu.
14. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodìlky odstranit v dohodnutém
termínu. Objednatel je oprávnìn pøevzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a
nedodìlky bránící užívání díla.
15. Dokonèením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních,
instalaèních a montážních prací a konstrukcí vèetnì dodávek potøebných materiálù a
zaøízení nezbytných pro øádné dokonèení provozuschopného díla, dále provedení všech
èinností souvisejících s provedením dodávek, stavebních, instalaèních a montážních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro øádné dokonèení díla nezbytné. V
pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré dodávky a práce obsažené
v pøíloze è. 1 této smlouvy, a to v souladu s výkresovou dokumentací, která tvoøí pøílohy
è. 2a a 2b této smlouvy.
16. V pøípadì, že Objednatel odmítá dílo pøevzít, uvede v protokolu o pøedání a pøevzetí díla i
dùvody, pro které odmítá dílo pøevzít.
17. Objednatel je oprávnìn pøi pøedání díla požadovat provedení dalších dodateèných
zkoušek vèetnì zdùvodnìní, proè je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje
provést. Tento požadavek však není dùvodem k odmítnutí pøevzetí díla.
18. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnìní v termínu sjednaném s Objednatelem.
19. Zhotovitel je povinen u pøejímacího øízení pøedat Objednateli minimálnì ve dvou
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady vztahující se k dílu a jeho øádnému užívání,
zejména:
- doklady o zajištìní likvidace odpadù,
- veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobkù, atesty zaøízení apod.,
prohlášení o shodì dodaných zaøízení se schválenými standardy (certifikace CE),
- potøebné revize podepsané oprávnìnou osobou (zejména revize elektroinstalace),
- doklady, které jsou nutné k užívání díla, zejména technická dokumentace díla,
instrukce a návody k obsluze i údržbì díla (manuálù) v èeském nebo pøípadnì
anglickém jazyce, vèetnì se k dílu jinak vztahují (prohlášení o shodì dodaného
zaøízení se schválenými standardy, protokoly o revizích atp.).
20. Splnìním díla se rozumí úplné dokonèení díla v rozsahu a parametrech stanovených
dokumentací pro provádìní díla, touto smlouvou, obecnì závaznými pøedpisy a
technickými normami, úklid místa plnìní pøed pøedáním a pøevzetím díla, podepsání
zápisu o pøedání a pøevzetí místa plnìní, provedení veškerých pøedepsaných zkoušek
vè. vystavení dokladù o jejich provedení, doložení atestù, certifikátù, potøebných
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revizních zpráv, podepsaných oprávnìnou osobou, prohlášení o shodì, zpracování a
pøedání provozních øádù apod. a jejich pøedání Objednateli ve 3 vyhotoveních.
VIII.

Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel pøejímá na provedené dílo tuto záruku:
- záruèní doba na celé dílo se sjednává na dobu 24 m"síc$ a zaèíná bìžet ode dne
pøedání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými
technickými a právními pøedpisy, a že po dobu trvání záruèní doby bude zpùsobilé
k užívání k obvyklému úèelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických pøedpisù.
2. Záruka za jakost je øešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173
obèanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají pøíslušným ÈSN a EN
a dalším technickým pøedpisùm a jsou schváleny k použití v ÈR.
4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádøit k reklamaci do tøí pracovních dnù po doruèení
reklamace.
5. V záruèní dobì je povinen Zhotovitel odstranit vady do p"ti pracovních dn$ od obdržení
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhùtì, dohodne se písemnì na lhùtì s
Objednatelem.
6. Zhotovitel nastoupí na odstranìní reklamovaných vad, až poté bude pøípadnì øešeno,
zda Zhotovitel reklamaci èi vadu uznává, nebo ne.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranìní reklamované vady ve sjednané lhùtì, je Objednatel
oprávnìn povìøit odstranìním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí Zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody zpùsobené Objednateli pøi provádìní díla
uvedením do pùvodního stavu nebo provedením úhrady finanèní èástky odpovídající
zpùsobené škodì.
9. Vady díla budou øešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112
obèanského zákoníku.
10. Práva z vad díla
10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobì jeho pøedání a dále odpovídá za
vady díla zjištìné v záruèní dobì.
10.2 Záruèní lhùta je stanovena pro celé dílo v èl. VIII. odst. 1 smlouvy.
10.3 Záruèní lhùta nebìží po dobu, po kterou Objednatel nemohl pøedmìt díla užívat pro
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
10.4 Pro ty èásti díla, které byly v dùsledku oprávnìné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, bìží záruèní lhùta opìtovnì od poèátku dne provedení
reklamaèní opravy
11. Podmínky odstranìní reklamovaných vad
11.1 Zhotovitel je povinen nejpozdìji do tøí dnù po obdržení reklamace písemnì oznámit
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Objednateli zda reklamaci uznává èi neuznává. Pokud tak neuèiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemnì sdìlit, v jakém termínu
nastoupí k odstranìní vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnù ode
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává èi
neuznává.
11.2 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovnì uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraòování vady (havárie) nejpozdìji do 24 hodin od
nahlášení havárie Objednatelem.
IX. Smluvní pokuty – majetkové sankce
1. V pøípadì prodlení Objednatele s placením daòových dokladù, uhradí Objednatel
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené èástky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé stranì v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatnì.
3. Sankce za neplnìní dohodnutých termínù
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu pøedání a pøevzetí díla podle èl. II odst. 1
a èl. VII. odst. 1 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla za každý, i zapoèatý, den prodlení. Po 30 dnech se tato sankce navyšuje na
0,5 % z ceny díla za každý, i zapoèatý den prodlení. Prodlení Zhotovitele proti Termínu
pøedání a pøevzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší jak patnáct kalendá!ních dn$ se
považuje za její podstatné porušení.
4. Sankce za neodstranìní vad a nedodìlkù zjištìných pøi pøedání a pøevzetí díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu od termínu pøedání a pøevzetí díla
k odstraòování vad èi nedodìlkù uvedených v zápise o pøedání a pøevzetí díla, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodìlek èi vadu, na
jejichž odstraòování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodìlky èi vady uvedené v zápise o pøedání a pøevzetí díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý
nedodìlek èi vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
5. Sankce za neodstranìní reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraòování reklamované vady
(pøípadnì vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,-Kè za každou
reklamovanou vadu, na jejichž odstraòování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za
každý den prodlení.
Oznaèí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání øádnému užívání díla,
pøípadnì hrozí nebezpeèí havárie, sjednávají obì smluvní strany smluvní pokuty
v dvojnásobné výši. Tímto není dotèeno právo na uplatnìní škody v souladu s obèanským
zákoníkem.
6. Pokud nebude místo plnìní vyklizeno ve nejpozdìji do pìti pracovních dnù od sjednaného
termínu, má Objednatel právo, poèínaje 6. Pracovním dnem, udìlit Objednateli smluvní
pokutu 5.000,-Kè za každý den prodlení.
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7. V pøípadì nesplnìní lhùty k odstranìní vad podle èl. VIII. odst. 5, uhradí Zhotovitel
Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 5.000,- Kè za každý den prodlení, a to až
do odstranìní vady.

X. Vlastnictví díla a nebezpe#í škody na díle
1. Vlastnictví díla - vlastníkem zhotoveného díla je od poèátku Objednatel, pøièemž
vlastníkem vìcí, které jsou urèeny k provádìní díla, se Objednatel stává až okamžikem
zapracování tìchto vìcí do díla.
2. Nebezpeèí škody na díle nese od poèátku Zhotovitel a to až do doby øádného pøedání a
pøevzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
XI. Pojišt"ní Zhotovitele, pojišt"ní díla
Pojištìní Zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištìn proti škodám zpùsobeným svojí èinností, vèetnì škod
zpùsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelù.
2. Zhotovitel je povinen být pojištìn proti škodám zpùsobeným jeho èinností vèetnì možných
škod pracovníkù Zhotovitele, s minimálním limitem výše pojistného plnìní ve výši
1.000.000,- Kè.
3. Doklady o pojištìní je Zhotovitel povinen pøedložit Objednateli, a to nejpozdìji do 3
pracovních dnù od uzavøení této smlouvy.
4. Náklady na pojištìní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cenì.
Pojištìní díla
a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na
díle.
b) Náklady na pojištìní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cenì.
c) V ostatních pøípadech se pojištìní øídí ustanovením o škodovém a obnosovém
pojištìní podle zákona.
XII. Odstoupení od smlouvy
1. Pro úèely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002
obèanského zákoníku, považuje:
- vadnost díla již v prùbìhu jeho provádìní, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhùtì výzvou stanovené,
- prodlení Zhotovitele s dokonèením provádìní díla o více než 15 dní,
- prodlení Objednatele s pøedáním místa plnìní nebo materiálù podstatných pro plnìní
smlouvy o více než 20 dní,

- úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. è. 182/2006 Sb.
insolvenèního zákona, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
- opakované prodlení s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendáøních dnù,
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- opakované neposkytnutí souèinnosti Zhotovitelem,
- opakované závažné porušení pøedpisù BOZP na stranì Zhotovitele,
- nedodržení povinnosti podle èl. XI odst. 2 smlouvy.
3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je pøíslušná smluvní strana oprávnìna od
smlouvy odstoupit. Úèinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doruèení oznámení o
odstoupení druhé smluvní stranì na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na
její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo
druhou smluvní stranou pøevzato èi nikoliv.
XIII.

Ostatní ujednání

1. Jakákoliv zmìna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávnìným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnìnými. Zmìny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvì s èíselným
oznaèením podle poøadového èísla pøíslušné zmìny smlouvy. Zhotovitel postupuje pøi
plnìní díla, tak aby neporušil autorská, nebo prùmyslová práva tøetích osob za jejich
porušení odpovídá v celém rozsahu.
2. Zhotovitel provede dodávky, práce, výkony uvedené v pøedmìtu plnìní s odbornou péèí a
v zájmu Objednatele.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se øídí pøíslušnými ustanoveními
obèanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vìdomí, že je osobou povinnou spolupùsobit pøi výkonu finanèní
kontroly dle § 2 písm. e) a §13 zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole ve veøejné
správì, v platném znìní. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektùm oprávnìným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostøedkù je dodávka hrazena, provést kontrolu
dokladù souvisejících s plnìním zakázky, a to po dobu danou právními pøedpisy ÈR
k jejich archivaci (zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a zákon è. 235/2004 Sb., o dani
z pøidané hodnoty). Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po svých
subdodavatelích.
5. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a
pøi vynaložení veškeré potøebné odborné péèe zavazuje archivovat nejménì do 31. 12.
2033 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plnìním této smlouvy a kdykoli po tuto
dobu Objednateli umožnit pøístup k tìmto archivovaným písemnostem. Stanoví-li právní
pøedpis u nìkterého dokumentu delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen øídit se
takovým právním pøedpisem.
6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožòuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona è.
435/2004 Sb., o zamìstnanosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a ani neodebírá žádné
plnìní od osoby, která by výkon nelegální práce umožòovala. V pøípadì, že se toto
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ruèení Objednatele ve smyslu ust.
zák. è. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele
v souvislosti s tímto ruèením plnil.
7. Zhotovitel pøedloží Objednateli seznam poddodavatelù, prostøednictvím kterých hodlá dílo
realizovat. V pøípadì plnìní díla bez poddodavatelù, je Zhotovitel povinen pøedložit èestné
prohlášení o plnìní pøedmìtu díla bez poddodavatelù k termínu podpisu zápisu o pøedání
a pøevzetí díla obìma smluvními stranami. V pøípadì nesplnìní této povinnosti odpovídá
Zhotovitel za škodu zpùsobenou Objednateli.
8. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající
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pøíslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníkù je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
9. Po dobu provádìní díla je Zhotovitel odpovìdný za škody vzniklé jeho èinností pøi
realizaci díla a je povinen jejich následky neprodlenì odstranit na vlastní náklady.
10.
Pøípadné zmìny materiálù oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a
odsouhlaseny zástupcem Objednatele.
11.
Smluvní strany se dohodly, že použité výrobky budou nejprve v podobì vzorkù
pøedány Objednateli k odsouhlasení. V pøípadì, že Objednatel pøedložený vzorek
neodsouhlasí, je Zhotovitel povinen nabídnout Objednateli vzorek jiný. Vzorkování bude
probíhat s dostateèným pøedstihem, neodsouhlasení pøedloženého vzorku není dùvodem
k posunu termínu plnìní díla.
XIV. Obecné na!ízení o ochran" osobních údaj$, d$v"rnost informací
1. Smluvní strany jsou si vìdomy toho, že v rámci plnìní vyplývajícího z této smlouvy
mohou jejich zamìstnanci získat vìdomou èinností druhé smluvní strany nebo i jejím
opominutím, èi jinak pøístup k dùvìrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen
„dùvìrná informace“ nebo „dùvìrné informace“), a osobním údajùm fyzických osob
souvisejících s objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran,
a• už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným zpùsobem. O tom jsou povinny
zachovávat mlèenlivost.
2. Osobním údajem se podle Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o!ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajù a o volném pohybu tìchto údajù a o zrušení smìrnice 95/46/ES (obecné naøízení o
ochranì osobních údajù - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se
urèeného nebo urèitelného subjektu údajù. Subjekt údajù se považuje za urèený nebo
urèitelný, jestliže lze subjekt údajù pøímo èi nepøímo identifikovat zejména na základì
èísla, kódu nebo jednoho èi více prvkù, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou,
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlèenlivost o veškerých
skuteènostech
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé
smluvní strany, které získá na základì jednání pøedcházejících podpisu této smlouvy, pøi
uplatòování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
4. Veškeré dùvìrné informace zùstávají výhradním vlastnictvím pøedávající strany
a pøijímající strana vyvine pro zachování jejich dùvìrnosti a pro jejich ochranu alespoò
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní dùvìrné informace. Obì smluvní strany se
zavazují nepublikovat žádným zpùsobem dùvìrné informace druhé strany a nepøedat je
tøetí stranì. Obì smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat,
neoprávnìnì nesdìlit, nezpøístupnit dùvìrné informace druhé strany, které jsou
obchodní, výrobnì technické povahy, mající skuteènou nebo potenciální materiální èi
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích bìžnì dostupné a podle této
smlouvy vèetnì smluvních dodatkù si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obì strany
se zároveò zavazují nepoužít dùvìrné informace druhé strany jinak, než za úèelem
plnìní smlouvy nebo uplatnìní svých práv z této smlouvy.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnì jinak, považují se za dùvìrné implicitnì
všechny informace, které jsou anebo by mohly být souèástí obchodního tajemství, tj.
napøíklad ale nejenom popisy nebo èásti popisù technologických procesù a vzorcù,
technických vzorcù a technického know-how, informace o provozních metodách,
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procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a
strategie nebo jejich èásti, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s
tøetími stranami, informace o výsledcích hospodaøení, o vztazích s obchodními partnery,
o pracovnìprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveøejnìní pøijímající
stranou by pøedávající stranì mohlo zpùsobit škodu.
6. Pokud jsou dùvìrné informace poskytovány v písemné podobì anebo ve formì textových
souborù na poèítaèových médiích, je pøedávající strana povinna upozornit pøijímající
stranu na dùvìrnost takového materiálu jejím vyznaèením alespoò na titulní stránce.
7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za dùvìrné nepovažují informace, které:
7.1. se staly veøejnì známými, aniž by to zavinila zámìrnì èi opomenutím pøijímající
strana,
7.2. mìla pøijímající strana legálnì k dispozici pøed uzavøením smlouvy, pokud takové
informace nebyly pøedmìtem jiné, døíve mezi smluvními stranami uzavøené smlouvy
o ochranì informací,
7.3. jsou výsledkem postupu, pøi kterém k nim pøijímající strana dospìje nezávisle a je to
schopna doložit svými záznamy nebo dùvìrnými informacemi tøetí strany,
7.4. jsou zveøejnìny a zpøístupnìny ve veøejných evidencích.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlèenlivost o všech skuteènostech, zejména pak o
osobních údajích, o kterých se pøi plnìní èi v souvislosti s plnìním této smlouvy
dozvìdìl. Povinnosti mlèenlivosti mùže zhotovitele zprostit jen objednatel svým
písemným prohlášením, a dále v pøípadech stanovených zákonnými pøedpisy. Povinnost
mlèenlivosti trvá i po skonèení platnosti této smlouvy.
9. Ustanovení tohoto èlánku není dotèeno ukonèením úèinnosti smlouvy z jakéhokoliv
dùvodu a jeho úèinnost skonèí nejdøíve 5 let po ukonèení úèinnosti této smlouvy.
10. Výše uvedenými ujednáními tohoto èlánku není dotèena povinnost objednatele
stanovená zákonem è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.

XV.
Záv"re#ná ustanovení
1. Vztahy v této smlouvì neupravené se øídí pøíslušnými ustanoveními obèanského
zákoníku.
2. Žádná ze smluvních stran není oprávnìna postoupit práva èi pohledávky nebo pøevést
závazky z této smlouvy vyplývající na tøetí osobu bez pøedchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy pøecházejí na právní nástupce obou
stran. Obì strany jsou povinny informovat se navzájem o takových zmìnách.
3. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou øešeny dohodou zástupcù smluvních stran.
V pøípadì neúspìchu jednání bude rozhodovat vìcnì a místnì pøíslušný soud.
4. Obì smluvní strany se zavazují neprodlenì informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv
zmìnì svého právního postavení, jakož i jiných zmìnách, které by mohly mít vliv na
plnìní této smlouvy.
5. Tuto smlouvu lze mìnit jen písemnými èíslovanými dodatky, podepsanými oprávnìnými
zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva bude uzavøena pøipojením elektronických podpisù obou smluvních stran.
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7. Smluvní strany se však mohou, a to i ústnì, dohodnout, že smlouva bude uzavøena
v listinné podobì. V tomto pøípadì bude smlouva vyhotovena v pìti stejnopisech
s platností originálu, kdy Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto èlánku se použijí obdobnì i na dodatky.
9. Smlouva nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v registru smluv.
11. Obì smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé
a svobodné vùle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostrannì nevýhodných podmínek.
12. Obì smluvní strany souhlasí s uveøejnìním kompletní smlouvy vèetnì pøíloh na profilu
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost
zajistí Objednatel.
XVI.

P!ílohy, podpisy smluvních stran

Pøílohy a nedílné souèásti Smlouvy:
Pøíloha è. 1 - Technická specifikace vè. cenové kalkulace (cenová nabídka)
Pøíloha è. 2a – Pùdorys øešené èásti budovy
Pøíloha è. 2b – Schéma doplnìní systému odsávání
za Objednatele

za Zhotovitele:

V Brnì dne 21. 1. 2020

V Tøinci dne 8. 1. 2020

Podepsal v zastoupení prorektor
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
na základ! plné moci ze dne10. 7. 2018, razítko
………………………………………
………podpis………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Michal Kaszper, jednatel
rektorka

…podpis…………………………
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Koordinátor projektu jako pøíkazce operace

…podpis………………………………
Mgr. Bc. Ondøej Veselý
manažer projektu jako správce rozpoètu

Ing. Mgr.
Kateřina
Baráková

Digitálně
podepsal Ing.
Mgr. Kateřina
Baráková
Datum:
2020.01.22
08:52:32 +01'00'
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P íloha . 1 - Technická specifikace p edm tu pln ní
Technologický úsek p ípravy na povrchovou úpravu
P edm tem této ve ejné zakázky je generální oprava sou asného odsávání a dopojení nových stroj do systému odsávání (dále jen ,,p edm t plen ní"). Zadavatel
požaduje, aby všechny dodané díly a ásti byly kompatibilní se stávající filtra ní jednotkou FJ 45. Jsoucí za ízení (FJ 45) dále obsahuje dv hlavní na sob nezávislé
odsávací v tve, v etn motor , ovládání, potrubních celk a uzavíracích klapek. U jedné v tve bude provedena zm na trasování do jiné místnosti. Ob v tve budou
dopln ny o chyb jící potrubní ástí (potrubí, kolena, redukce, uzáv ry, pružné hadice, spojky, etc.). S budovou realizace, zam ením trasovaní, pr m ry potrubí,
zp sobem kotvení, etc. se budou moci uchaze i seznámit na prohlídkovém dni. Požadavky na p ipojení jednotlivých stroj viz p íloha: "Odsávání minimální požadované parametry stroj "
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