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SMLOUVA  
 

Č.  
o provádění servisní činnosti na vzduchotechnickém a klimatizačním zařízení 

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) 

__________________________________________________________________ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Zhotovitel: 
AC EURO a.s., Houbalova 4, 628 00 BRNO 
Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5345 
zastoupená : Mgr.  Ivo Čtvrtníčkem – předsedou představenstva 
IČO : 28264347 
DIČ : CZ28264347 
bankovní spojení : Raiffeisen Bank, a.s. 
číslo účtu : 2900401001/5500 
tel. : +420 544 234 330 
Zástupce při jednání ve věcech 

a) smluvních: Michal Svoboda – vedoucí servisního oddělení         
michalsvoboda@aceuro.cz 

b) technických: Jiří Kučera – koordinátor servisu  
    jirikucera@aceuro.cz 
 

 
                            / dále jen Zhotovitel / 
a 
 
Objednatel:  
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
veřejná vysoká škola 
se sídlem Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 
IČ: 62156462, DIČ: CZ62156462, plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
číslo účtu : 27 – 0493900217/0100 
Zástupce při jednání ve věcech 

a)  smluvních: MgA. Jan Petr, provozní ředitel Divadla na Orlí 
b) technických: Ing. Miroslav Drchal. správce budovy Divadla na Orlí  

 
                            / dále jen Objednatel / 
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Předmětem smlouvy je provádění pravidelného servisu vzduchotechniky a klimatizace, kontroly 

těsnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení v budově Divadla na Orlí, Orlí 19, Brno. 
Servisní činnost bude prováděna v souladu s nabídkou Zhotovitele, předloženou v zadávacím 
řízení realizovaném Objednatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pravidelný servis 
vzduchotechniky a klimatizace, kontroly těsnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení 
Divadla na Orlí" a v rozsahu nutném pro provoz zařízení v parametrech předepsaných 
projektem, technickou dokumentací k tomuto zařízení nebo provozními požadavky na zařízení 
kladenými. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele řádně vykonávat činnosti, které 
jsou předmětem této smlouvy, a Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a v dohodnutém 
termínu provedené práce/služby převezme a zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti při provádění servisní činnosti za dále 
stanovených podmínek. 

3. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat obecně platné 
bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu obecných předpisů způsobilý k podnikání a výslovně 
potvrzuje podpisem této smlouvy, že je oprávněn v souladu se svým předmětem podnikání 
zapsaným v obchodním rejstříku vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že všechna zařízení, která jsou předmětem jeho činnosti v rámci 
této smlouvy, jsou v záruční době. Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky 
poskytnuté záruky a provádět preventivní údržbu a servis.  

 
 
 

III. ROZSAH A CENA PRACÍ 
1. Rozsah pravidelné servisní činnosti a její cena je stanovena Podrobným rozsahem 

požadovaných úkonů, uvedeným v příloze č. 1. této smlouvy a Popisem zařízení, cen a 
četnosti kontrol, uvedených v příloze č. 2. této smlouvy.  

2. Po ukončení servisních prací a úplném bezvadném dodání předmětu plnění je zhotovitel 
oprávněn na základě servisní zprávy potvrzené objednatelem nebo jeho oprávněným 
zástupcem, vystavit fakturu splatnou do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

3. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za okamžik zaplacení je považován den, 
kdy je částka odepsána z účtu Objednatele 

4. V případě nutnosti odstranění havárie, nebo je-li v rámci servisu zařízení zjištěna nutnost 
servisní činnosti, nenáležící do rozsahu pravidelné servisní činnosti dle odst. 1. tohoto článku, 
nebo výměny opotřebené nebo poškozené součásti, bude cena prací a dílů účtována zvlášť, a 
to na základě Objednatelem předem písemně schválené cenové nabídky Zhotovitele. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel musí takové práce, dodávky dílů a jejich cenu 
konzultovat se zhotovitelem stavby Divadla na Orlí – sdružením UNISTAV a. s. a OHL ŽS a. s., 
které je oprávněno v rámci reklamačního řízení zajistit servisní činnosti k odstranění závad, 
nenáležící do rozsahu pravidelné servisní činnosti dle odst. 1. tohoto článku prostřednictvím 
třetí osoby. 

5. Každá započatá hodina je považována jako hodina další. 
6. K cenám bude připočtena odpovídající výše DPH. 
7. Objektivní podmínkou, za níž je možné překročit výši ceny služeb, uvedených v příloze číslo 2. 

této smlouvy, je pouze zvýšení příslušné sazby DPH právním předpisem, který nabyl účinnosti 
v době platnosti smlouvy. 

8. Adresa objednatele pro doručování daňových dokladů je: Divadlo na Orlí, Orlí 19, 602 00 Brno. 
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IV. TERMÍN PLNĚNÍ 
1. Termíny plnění pravidelné technické údržby VZT a klimatizace jsou stanoveny přílohou č. 1. na 

základě provozních podmínek a termínů doporučených výrobcem. Zhotovitel bude sám 
kontrolovat včasný nástup na tuto servisní činnost. 

2. Servisní činnosti dle čl. III. odstavce 4., tj. odstranění případných havárií a závad, se Zhotovitel 
zavazuje v případě nutnosti odstranit následky havárií do 48 hodin od objednání, pokud nebude 
s Objednatelem dohodnuto jinak. 

3. Termín zahájení servisní činnosti bude Zhotovitel domlouvat s kontaktním zaměstnancem 
Objednatele dle možností provozu Divadla na Orlí. 

4. Standardní pracovní doba Zhotovitele je od 7.00 – 16.00 hod. 
 
 

V.  ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
1. Objednatel zajistí přístup pracovníků k provádění servisní činnosti na zařízení dle této smlouvy, 

dále parkovací místo pro vozidlo Zhotovitele po dobu plnění servisních prací. 
2. Objednatel je povinen zajistit kolem zařízení dostatečný prostor pro provádění servisních prací. 

 

VI.  PLATNOST SMLOUVY 
1.  Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvního 

dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit ihned v případě podstatného porušení 

smluvních povinností. Za podstatné porušení povinností ze strany Objednatele se považuje 
zejména opakované neproplacení daňového dokladu v termínu jeho splatnosti. Za podstatné 
porušení povinností ze strany Zhotovitele se považuje zejména neposkytnutí servisní činnosti 
ve sjednaném čase a neplnění ustanovení této smlouvy.  

 
 

VII. ZÁRUKY A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
1. Na provedené práce poskytuje Zhotovitel záruku v trvání 6 měsíců. 
2. Na dodané díly je záruka 24 měsíců.  
3. Během záruční doby, podle odstavce č. 1 tohoto článku této smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

v době do 24 hod. od obdržení písemné (e-mailové) reklamace Objednatele, nebo nebude-li to 
technicky prokazatelně možné, pak ve lhůtě, na které se Objednatel se Zhotovitelem dohodne, 
odstranit případné závady. 

4. Zhotovitel ručí za všechny závady vzniklé v důsledku nekvalitního nebo nedostatečného servisu 
a závady takto způsobené odstraní zdarma. 

5. Objednatel nahlásí závadu na pohotovostní telefon +420 733 697 989 a písemně na e-mail 
servis@aceuro.cz 

6. Zhotovitel je povinen provádět služby dle této smlouvy svědomitě a s odbornou znalostí a péčí. 
Služby budou poskytovány v souladu s provozními, případně výrobními předpisy stanovenými 
pro servisovaná zařízení.  

7. Zhotovitel je povinen poskytovat služby tak, aby byl co nejméně narušen provoz příslušného 
pracoviště/kanceláří Objednatele, a tak aby byla minimalizována nutnost havarijních zásahů, tj. 
provádět preventivní servis.  

8. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou Česká pojišťovna, která kryje 
standardní pojištění podnikatelských rizik a prohlašuje, že se tato pojistná smlouva vztahuje i na 
škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy.  

mailto:servis@aceuro.cz
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9. Zhotovitel provede likvidaci spotřebního materiálu a odpadu vzniklého při servisních pracích na 
základě požadavku Objednatele. 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit jen písemným dodatkem.  
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem a jinými obecně platnými 

právními předpisy.  
3. Informace uvedené v této smlouvě a v případných dodatcích jsou označeny jako důvěrné. Obě 

smluvní strany se zavazují v mezích zákona zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které nabyly v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po ukončení této smlouvy. Žádná ze 
smluvních stran nezpřístupní třetí straně takto získané informace. Získané informace použijí 
obě smluvní strany pouze k plnění předmětu této smlouvy a nebudou je využívat v zájmu 
třetích osob a v rozporu se zájmy druhé smluvní strany. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a že povinností dle uvedeného zákona není Objednatel zbaven označením 
informací za důvěrné.  

4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují, že plnění zákonné povinnosti nebo plnění povinnosti uložené 
pravomocným rozhodnutím není porušením jejich povinností z této smlouvy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:   
č.1. Podrobný rozsah požadovaných úkonů 
č.2. Popis zařízení, četnost kontrol a cena servisních prací 
 
 
 

 
          V Brně dne: ……………  2019   
                                                    
 
 
          AC EURO a. s.    Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
 
 
 
…………………………………… …………………………………… 
    Mgr. Ivo Čtvrtníček 
předseda představenstva 

MgA. Jan Petr 
provozní ředitel Divadla na Orlí JAMU 
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Příloha č. 1 
Podrobný rozsah požadovaných úkonů 
 
Centrální vzduchotechnika VZT jednotky 

Obecné 
Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti 
Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů  
Vnitřní a vnější prohlídka konstrukce, pláště, spojů a roviny / vyspádování 
Kontrola stavu čistoty / vyčištění a desinfekce všech komor zařízení 

Ventilátory  
Kontrola stavu a provozuschopnost frekvenčních měničů (regulátorů)  
Kontrola plynulosti otáčení, stavu ložisek, provozní teploty a vibrací  
Kontrola stavu, upevnění a osazení motoru a oběžného kola ventilátoru  
Kontrola stavu, upevnění a seřízení řemenic, klínového řemene, spojky oběžného kola a motoru 
Kontrola napojení elektra, svorkovnic a ochranných vodičů  
Měření tlakové diference ventilátoru a el. veličin motoru (provozní charakteristiky)  

Klapky a servopohony 
Kontrola provozuschopnosti  
Kontrola stavu a upevnění servopohonu  
Kontrola stavu, těsnění a dosednutí lamel uzavíracích klapek  

Filtry 
Vizuální kontrola stavu, poškození, dosednutí / upevnění a těsnost rámečků  
Měření tlakové ztráty jednotlivých filtrů + vizuální kontrola stavu zanešení / koupě, naskladnění, 
výměna a montáž nových filtrů 

Vodní ohřívače a chladiče 
Kontrola stavu a poškození výměníku, rovinnosti lamel  
Kontrola stavu regulačního uzlu, izolací, těsnosti armatur, manometrů a teploměrů a zanešení 
vodních filtrů  
Kontrola stavu a provozuschopnosti oběhových čerpadel  
Kontrola stavu a provozuschopnosti dvoucestných a trojcestných ventilů  
Kontrola zavzdušnění / odvzdušnění a protočení armatur  
Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + 
doplnění sifonů vodou)  

Přímé chlazení a ohřev 
Kontrola stavu a poškození výměníku, rovinnosti lamel  
Kontrola rozvodů chladiva, napojení, poškození, koroze a kontrola stavu izolací  
Kontrola těsnosti, úniku chladiva Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu 
a eliminátorů kapek (desinfekce + doplnění sifonů vodou)  

Parní vlhčení  
Kontrola regulačního uzlu, izolací, těsnosti armatur, separátoru, distributoru, manometrů 
a teploměrů  
Kontrola stavu, poškození a upevnění parní hadice  
Kontrola stavu, zanešení, upevnění a poškození hadičky na kondenzát  
Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + 
doplnění sifonů vodou)  

ZZT deskový výměník 
Kontrola stavu, poškození a rovinnosti lamel  
Kontrola nastavení, poškození obtoku (případně směšování)  
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Kontrola stavu a těsnosti sifonů, kontrola odvodu kondenzátu a eliminátorů kapek (desinfekce + 
doplnění sifonů vodou)  

Bezpečnostní prvky 
Kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška protimrazové ochrany výměníků a ZZT  
Kontrola provozuschopnosti tepelné pojistky  
Kontrola provozuschopnosti bezpečnostního hygrostatu  
Kontrola provozuschopnosti diferenčních presostatů  
Kontrola reakce systému a uzavření klapek na poruchové stavy a kontrola signalizace na nadřazený 
systém řízení 
 

Parní odporové zvlhčovače  

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti 
Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů  
Vnitřní a vnější prohlídka konstrukce, pláště a spojů / čištění  
Kontrola stavu, těsnosti přívodu napájecí vody  
Kontrola stavu, těsnosti odvodního potrubí / odvodu vody  
Kontrola stavu parní hadice, odvodu kondenzátu, distribučních prvků / trysek / čištění  
Kontrola stavu a zanešení vyvíjecí (varné) nádoby + další přidružené nádoby a prvky / čištění  
Kontrola stavu a zanešení topných tyčí / čištění  
Kontrola provozuschopnosti, stavu a zanešení hladinové jednotky / čištění  
Kontrola stavu, funkce a zanešení napouštěcího ventilu / čerpadla / čištění  
Kontrola stavu, funkce a zanešení vypouštěcího ventilu / čerpadla / čištění  
Kontrola stavu elektra, svorkovnic, elektro-kabeláže, ochranné vodiče  
Měření ele. veličin (provozní charakteristiky)  
Měření / kontrola tvrdosti / vodivosti vody napájecí vody  
Kontrola souvisejících bezpečnostních prvků (hygrostaty, diferenční presostaty, atd.)  
Reset odpočtu provozních hodit a uvedení do provozu  
  

Klimatizace a přímé chlazení 

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti 
Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů  

Venkovní jednotky  
Vizuální kontrola vnějšího a vnitřního stavu a čistoty zařízení / čištění  
Kontrola potrubních rozvodů, připojení a stavu tepelných izolací  
Kontrola stavu, čistoty a zanešení tepelného výměníku / čištění  
Kontrola konstrukce, upevnění, stavu silent-boků a dotažení spojů  
Kontrola stavu, uložení, vibrací a akustických projevů kompresoru a ventilátoru  
Kontrola stavu a čistoty elektra, svorkovnic, elektro-kabeláže, stykačů a ochranných vodičů  
Kontrola vyhřívání kompresoru a topného kabelu  
Testovací provoz systému chlazení / topení  
Kontrola chybových hlášení po testovacím provozu a měření provozních charakteristik (teploty, tlaky, 
el. veličiny)  
Kontrola bezpečnostních prvků (teplotní čidla, tlaková čidla LOP HOP, diferenční presostaty)  
Test kyselosti oleje a kontrola stavu náplně chladiva na průhledítku  
Kontrola těsnosti dle zákonných předpisů + provedení záznamů  

Vnitřní jednotka  
Kontrola ovladače, funkční a provozuschopnosti zařízení (fan, cool, heat, lamely)  
Vizuální kontrola vnějšího a vnitřního stavu a čistoty zařízení / čištění  
Kontrola stavu a čistoty prachových filtrů / čištění  
Kontrola stavu a čistoty tepelného výměníku / čištění  
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Desinfekce, čištění a deodorizace zařízení (odvodu kondenzátu, vany kondenzátu, výměníku) 
Kontrola stavu, uložení, vibrací a akustických projevů ventilátoru  
Kontrola stavu a čistoty elektra. Svorkovnic, elektro-kabeláže, stykačů a ochranných vodičů  
Kontrola stavu, těsnosti odvodu kondenzátu a funkce čerpadla kondenzátu  
Měření provozních charakteristik (teploty a el. veličiny)  
  

Samostatné ventilátory 

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti 
Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů  

Ventilátory 
Kontrola stavu a provozuschopnost frekvenčních měničů (regulátorů)  
Kontrola plynulosti otáčení, stavu ložisek, provozní teploty a vibrací  
Kontrola stavu, upevnění a osazení motoru a oběžného kola ventilátoru  
Kontrola stavu, upevnění a seřízení řemenic, klínového řemene, spojky oběžného kola a motoru 
Kontrola napojení elektra, svorkovnic a ochranných vodičů  
Měření tlakové diference ventilátoru a el. veličin motoru (provozní charakteristiky) 

Klapky a servopohony  
Kontrola provozuschopnosti  
Kontrola stavu a upevnění servopohonu  
Kontrola stavu, těsnění a dosednutí lamel uzavíracích klapek  

Filtry  
Vizuální kontrola stavu, poškození, dosednutí / upevnění a těsnost rámečků  
Měření tlakové ztráty jednotlivých filtrů + vizuální kontrola stavu zanešení / koupě, naskladnění, 
výměna a montáž nových filtrů  

Bezpečnostní prvky  
Kontrola provozuschopnosti diferenčních presostatů  
Kontrola reakce systému a uzavření klapek na poruchové stavy a kontrola signalizace na nadřazený 
systém řízení 
  

Dveřní clony  

Vedení záznamů / dokumentace o provedených úkonech / Výstupní protokol servisní činnosti 
Kontrola provozuschopnosti, nastavení a alarmů  
Vnější a vnitřní kontrola konstrukce, izolací, spojů a případných poškození  
Kontrola stavu a těsnosti napojení na zdroj vody, provozuschopnosti regulačního uzlu, těsnost a 
protočení armatur  
Kontrola zanešení vodního filtru / čištění  
Kontrola stavu a čistoty prachového filtr / čištění / výměna  
Kontrola stavu a zanešení tepelného výměníku / topných tyčí / čištění  
Kontrola zavzdušnění a odvzdušnění  
Kontrola stavu a uložení ventilátorů a motorů, kontrola hlučnosti a vibrací  
Kontrola napojení elektra, svorkovnic, stykačů a ochranných vodičů  
Měření provozních teplot a el. veličin (provozní charakteristiky)  
Kontrola funkce bezpečnostních prvků (proti-mrazová ochrana, doběh, přehřátí) 
 

Chladicí box 

Kontrola provozuschopnosti, čistoty a zanešení tepelného výměníku / čištění 
Kontrola kompresoru a termostatu 
Kontrola a čištění vnitřního ventilátoru 
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Popis zařízení, četnost kontrol a cena servisních prací Příloha č. 2

Pozice / 
Popis

Popis zařízení
Počet

ks
Četnost 
za rok

Jednotková cena
Kč bez DPH

Cena celkem
Kč bez DPH

1.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 10 000 / 10 000 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

1.02 Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT
LG / Multi V III / ARUN200LT3

1 2 970 Kč 1 940 Kč

1.04 Parní odporový zvlhčovač
Devatec ElectroVap RTH

1 4 1 920 Kč 7 680 Kč

1.05 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4

1 1 4 327 Kč 4 327 Kč

2.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 3 700 / 3 700 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

2.02 Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT
LG / Multi V III / ARUN200LT3

1 2 970 Kč 1 940 Kč

2.03 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4

1 1 2 600 Kč 2 600 Kč

3.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 5 500 / 5 500 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

3.02 Parní odporový zvlhčovač
Devatec ElectroVap RTH

1 4 970 Kč 3 880 Kč

3.03 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4

1 1 3 135 Kč 3 135 Kč

4.01 Venkovní jednotka klimatizace
LG / Multi FDx Inverter / FM41AH (A7UW428FA3)

1 2 970 Kč 1 940 Kč

4.02 Vnitřní nástěnná jednotka
LG E24SQ

2 2 280 Kč 1 120 Kč

4.03 Venkovní jednotka klimatizace
LG / Multi FDx Inverter / FM57AH (A9UW548FA3)

1 2 970 Kč 1 940 Kč

4.04 Vnitřní nástěnná jednotka
(m.č.S2.12), LG E24SQ

1 2 280 Kč 560 Kč

4.04a Vnitřní nástěnná jednotka
(m.č.S2.06), LG E18SQ

1 2 280 Kč 560 Kč

4.05 Vnitřní nástěnná jednotka
(m.č.S2.04, S2.05), LG E09SQ

2 2 280 Kč 1 120 Kč

4.06 Vnitřní nástěnná jednotka
(m.č.S2.11), LG E07SQ

1 2 280 Kč 560 Kč

5.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 5 450 / 5 450 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

5.02 Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT
LG / Multi V III / ARUN180LT3

1 2 970 Kč 1 940 Kč

5.04 Parní odporový zvlhčovač
Devatec ElectroVap RTH

1 4 2 300 Kč 9 200 Kč

5.04 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4

1 1 3 135 Kč 3 135 Kč

6.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 5 500 / 5 500 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

Zařízení č.6 - Kavárna a Vinárna

Zařízení č.5 - Nahrávací studio

Zařízení č.4 - Záložní klimatizace servrovny 5.13, Klimatizace UPS a elektro ve 2.PP

Zařízení č.3 - Hygienické větrání zkušebna, denní místnosti a zázemí

Zařízení č.2 - Foyer ve 3.NP

Zařízení č.1 - Variabilní prostor Hlediště
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6.02 Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT
LG / Multi V III / ARUN180LT3

1 2 970 Kč 1 940 Kč

6.03 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4

1 1 3 135 Kč 3 135 Kč

8.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 1 200 / 1 200 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

8.02 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod M5, Odvod M6

1 1 2 378 Kč 2 378 Kč

9.01 Centrální VZT jednotka
Bösch P/O = 2 600 / 2 600 m3/h

1 2 760 Kč 1 520 Kč

9.03 Kompletní sada kapsových filtrů                                                               
Třída filtrace: Přívod G4, Odvod G4

1 1 2 600 Kč 2 600 Kč

12.01 Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT
LG / Multi V III / ARUN200LT3

1 2 970 Kč 1 940 Kč

12.02 Vnitřní nástěnná jednotka
LG ARNU 15GSEL2

9 2 280 Kč 5 040 Kč

12.03 Vnitřní nástěnná jednotka
LG ARNU 07GSEL2

1 2 280 Kč 560 Kč

12.04 Vnitřní nástěnná jednotka
LG ARNU 09GSEL2

1 2 280 Kč 560 Kč

12.05 Vnitřní nástěnná jednotka
LG ARNU 18GS5L2

4 2 280 Kč 2 240 Kč

13.01A Teplovzdušná dveřní clona
Gea L.A3.U2.112

1 1 530 Kč 530 Kč

13.01B Teplovzdušná dveřní clona
Gea L.A3.U2.112

1 1 530 Kč 530 Kč

13.02 Teplovzdušná dveřní clona
Gea L.A1.U2.112

1 1 530 Kč 530 Kč

14.01 Odvodní potrubní ventilátor
Remak RP 90-50/45-8D

1 1 350 Kč 350 Kč

15.01 Přímé chlazení pro chladící box restaurace                                             
Vnitřní a venkovní jednotka

1 2 550 Kč 1 100 Kč

- Revize na těsnost chladicího zařízení s F-plyny 7 1 280 Kč 1 960 Kč

- Pož. větrání CHÚC B, Ventilátor THGT / 5,5kW 1 1 480 Kč 480 Kč

- Požární klapky pro VZT 50 1 130 Kč 6 500 Kč

- Doprava 10 800 Kč 8 000 Kč

- Technik na ceste 10 1 600 Kč 16 000 Kč

114 590 Kč

Cena celkem (Kč bez DPH / 48 měsíců) 458 360,00 Kč

DPH 21% 96 255,60 Kč

Cena celkem vč. DPH / 48 měsíců 554 615,60 Kč

Zařízení č.12 - Přímé chlazení vybraných místností

Zařízení č.9 - Šatny a hygieny 1.PP

Zařízení č.8 - Přípravna jídel

Cena celkem (Kč bez DPH / rok)

Doprava

Kontroly provozuschopnosti a revize

Zařízení č.14 - Větrání výměnikové stanice

Zařízení č.13 - Dveřní clona

Zařízení č. 15 Chladicí box
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