
číslo smlouvy: 2019/1431/ORBR

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,ObčZ°)

Objednatel:
Statutám! město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO: 00234516

ID datové schránky: dyubpcm

zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem statutárního města

Zhotovitel:
ALJRQN.a.s............

Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221se sídlem: 

IČO:

DIČ:

64948251

CZ64948251

Ing. Mariin Souček, člen představenstva,
....................

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ..Mčstshýfj}. 
spisová značka ..B.3.6.0.9........... ...........

soudem v ..Pí?.?.?.

iltron@altron.net

dále společně jako ...smluvní strany"

I. Preambule
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Úprava serverové místnosti MP" (dále jen „veřejná zakázka").

II, Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních 

pracích, úpravách, dodávkách a implementaci vybraných řešení v rozsahu dle zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky a jednotlivých 
příloh této smlouvy.

2) Specifikace technického řešení je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy - Technická specifikace předmětu 
zakázky (Technický list) a příloze č. 2 smlouvy ~ položkový rozpočet (výkaz výměr stavební část, 
výkaz výměr elektro a výkaz výměr klimatizace). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny 
dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky předcházejícím uzavřeni této smlouvy 
a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace*1). Zhotovitel prohlašuje, že se
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před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla 
za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a poyáhou díla, 
sjeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní jiné podmínky 
nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu 
objednatelem pouze k provedeni díla dle smlouvy.

3) Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné 
provedení, a to zejména:

• splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2) tohoto článku,

• zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečností ve smyslu bezpečnosti práce, 
bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního 
prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa 
realizace díla,

• úhrada potřebných '’energií",

• provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla 
a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,

• zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemku,

• zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace 
odpadů,

• zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí,;osvědčení., atestů apod. dle 
příslušných zákonných ustanovení,

• průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti 
zhotovitele v souladu se zákonem. /

4) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

5) Součástí plnění smlouvy je i převod neomezeného vlastnického práva k tomuto dílu na objednatele. 
Součástí závazku zhotovitele je rovněž doprava zboží objednateli do místa plnění, jeho instalace a 
zprovoznění podle pokynů objednatele, a dále provádění záručních oprav díla.

6) Objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

7) Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vlcepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude 
po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

ix
1
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ill. Doba a místo plnění
1) Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a předat objednateli nejpozději do 16. 12. 2019. Zhotoviteli bude 

umožněn přístup do místa plnění. V případě prodlení s řádným dodáním díla v termínu dle předchozí 
věty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

2) Provedením díla se rozumí úplné dodání a dokončení dila prostého podstatných vad bránících jeho 
funkcionalitě k účelu, k němuž má být využíváno a současně řádné protokolární předání díla 
objednateli.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen jej v této 
lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. Výzvu k převzetí 
staveniště zašle objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

4) Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.
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5) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnu ode 
dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

6) Místem plnění dle této smlouvy je budova Městské policie Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 
Kladno.

IV. Podmínky provádění díla
1) Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu sjeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

2) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

3) Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon 
technického dozoru investora (dále jen JDI"), autorského dozoru projektanta (dále jen „AD"), 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), 
popřípadě dalších osob pověřených objednatelem a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky 
pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.

4) Objednatel bude s ohledem na rozsah předmětu díla organizovat minimálně 1x14 dnů kontrolní dny 
(dále jen „KD"), kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Harmonogram jednotlivých KD bude 
plánovat TDi objednatele v součinnosti s oprávněnou osobou zhotovitele. Za zhotovitele je povinna 
účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. 5Vlil. odst. 9) této smlouvy 
a stavbyvedoucí.

5) Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění 
stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský 
a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejích 
provedením.

6) Dle zvláštních právních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP.

7) Zhotovitel je také povinen vyzvat písemné anebo formou elektronické pošty a současně zápisem do 
stavebního deníku objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-lí tak, je 
povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 
náklady odkrýt a zase zakrýt.

V. Předání a převzetí díla
1) Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel 

je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat 
objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně 
zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. 
Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI a AD.

2) Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díía, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

3) O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či 
nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena 
ihůta k jejích odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel 
povinen vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání díla. V případě neodstranění vad 
zhotovitelem se použije ustanovení čl. lil. odst. 1) smlouvy. V předávacím protokolu, event, jeho 
přílohách, musí být zejména uvedeno:
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• označení díla, název a číslo smlouvy
• označení objednatele a zhotovitele díla,
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
• evidenční údaje díla,
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody.
• datum a místo sepsání zápisu,
• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
• seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
• soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění,
• termín vyklizení staveniště,
• datum ukončení záruky na dílo,
• celková cena díla dle této smlouvy:

4) Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními 
stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, 
za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.

5) Zhotovitel je povinen předat objednateli níže uvedené doklady a dokumentaci pro následný provoz a 
údržbu objektů, strojního a technologického zařízení, a to ve 3 vyhotoveních:

• prohlášení zhotovitele dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění,

• projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení + 3x, 
v elektronické formě na CD z toho 1x.ve formátu .pdf, 1x ve formátu .dgn, 1x ve formátu 
.dwg; nedojde-li k odchylkám oproti projektovým dokumentacím k provedení stavby, 
které byly součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci 
s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou 
jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele 
a razítkem zhotovitele),

• stavební deník, který bude zároveň doložen v tištěné i elektronické formě 1x na CD 1x 
ve formátu.pdf,

• harmonogram stavebních prací dle skutečné realizace díla
• atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně 

případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění),

• revize elektronického a klimatizačního zařízení,
• doklad o zneškodnění stavební sutí,
• protokol o instalaci, zregulování a odzkoušení klimatizačních jednotek, dokumentace a 

provozní řád klimatizačních jednotek a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém 
budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění,

• dokumentace k výplním otvorů (technické listy),
• průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech 

důležitých prací, vždy 1x týdně, min. 5 fotografií - fotodokumentace bude předána 
v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,

• dokumentace pro provoz zařízení, výrobků a jiné,
• dokumentace pro údržbu zařízení, výrobků a jiné,
• a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi 

objednatelem a zhotovitelem v závislosti na vydaném povolení stavebních úprav 
v jednotlivých stavebních objektech.
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Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

VL Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla podle této smlouvy v délce trvání 60 měsíců 
od dne předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma Smluvními 
stranami a začíná běžet dnem předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků. Výjimku z této záruční 
lhůty činí záruční lhůty za dodávky záložního zdroje a serverové klimatizace, na něž výrobce 
vystavuje samostatný záruční list, kde se záruční lhůty sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.

2) Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména 
všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům 
a směrnicím platným v době provádění díla.

3) Smluvní strany si sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla 
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanoveni zákona.

4) V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně 
vyzvat zhotovitele k odstranění vady.

5) Zhotovitel je povinen jednou ročně po dobu záruky provést revizi dodaných zařízení a pověřit jejich 
funkčnost a připadne provést odstranění nalezených závad. Provede potřebné aktualizace firmwaru 
dodaných produktů.

6) Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vád díla a tyto odstranit v následujících 
Ihútách ode dne doručení výzvy objednatele:

a. nastoupit k odstranění vady do 24 hodin,

b. odstranit vadu do 2 dnů. ' - f 7

7) Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených 
lhůt.

8) V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených 
lhůíách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, je objednatel oprávněn, a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli veškeré 
takto vzniklé náklady nahradit, přičemž objednateli nevzniká jakákoli ztráta záruky na dílo.

9) Záruka za jakost se u konkrétní vady nebo dodávky prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad zhotovitelem.

10) Dílo má vady. jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud 
neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VII. Cena a platební podmínky
1) Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele ze dne 17.9.2019,

kalkulované v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmět plnění dle této smlouvy a její 
podrobný rozpis tvoři přílohu č. 2, která je nedílnou součásti této smlouvy.

2) Cena díla činí částku ve výši 2 612 732,32,- Kč bez DPH 
DPH ve výši 21% činí 548 673,79,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH činí 3 161 406,11,- Kč
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3) Cena díla dále zahrnuje dopravu, instalaci a implementaci a zprovoznění díla. Cena díla zahrnuje i 
náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení apod. (je-li relevantní), pojištění, přepravní 
náklady apod. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná.

4) Změny předmětu díla a s tím související změny ceny díla, jejichž potřeba vznikne v důsledku 
okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, budou řešeny 
v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek 
nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce") či naopak neprovedení některých prací a dodávek, 
které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce") či obojího současně (společně též 
„dodatečné stavební práce"), pokud je jejich provedení nezbytné. To samé platí také v případě, kdy 
v průběhu realizace díla dojde k zjištěni skutečností odlišných od dokumentace předané 
objednatelem, a tyto mají vliv na cenu díla.

5) Nutnost provedení dodatečných stavebních prací musí být zhotovitelem vždy předem písemně 
oznámena objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou 
„Změnového listu“. Jeho přílohou bude „Změnový výkaz výměr1' sestavený dle pravidel uvedených 
v odst. 7 tohoto článku smlouvy.

6) Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě odsouhlaseného Změnového výkazu výměr 
objednatelem, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. Vlil. odst. 10) této 
smlouvy.

7) Při sestavování Změnového výkazu výměr na dodatečné stavební práce budou jednotlivé položky 
oceňovány následujícím způsobem:

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním kalkulačnim listu, budou 
oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním kalkulačnim listu, budou oceněny 
dle URS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10 %.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší 
rozpočtové náklady na umístění stavby../

8) Cenu díla je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši 
DPH, přičemž v takovém případě bude k ceně díla připočteno DPH ve výší stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty).

9) Cena díla bude objednatelem uhrazena v korunách českých (CZK) na základě daňového dokladu 
(dále jen „faktura") doručeného objednateli.

10) Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat 
za smluvní strany.

11) Faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě 
nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je objednatel 
oprávněn ji vrátit ve Ihůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uveden název a číslo smlouvy.

12) Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

13) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla.

14) V případě prodlení objednatele s úhradou splatně faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou ceny díla.

15) Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky 
vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla rovněž 
bez ohledu na její splatnost.
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f 16) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně 
v režimu podle ust. §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Vlil. Práva a povinnosti stran
1) Zhotovitel je povinen dodat objednateli úplné a funkční dílo dle této smlouvy a pokud je součástí 

dodávky i zboží, bude se jednat o nové nepoužité zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, 
které je zhotovitel povinen předložit v souladu se specifikací technických a uživatelských standardů 
a objednatelem písemně odsouhlasenou dokumentaci.

2) Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami této smlouvy řádně a včas dodat objednateli dílo dle 
této smlouvy, atovč. implementace, provedení potřebné montáže, instalace a zprovoznění na místě 
plnění, přičemž za řádné dodání díla se považuje jeho převzetí objednatelem, a to na základě 
potvrzení této skutečností v protokolu o předání a převzetí dodávky díla. Předávací protokol může být 
podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka díla zhotovitelem včetně 
dodání namísto určené objednatelem, instalace, implementace a zprovozněni díla stím, že 
zhotovitel na své náklady zajistí odvoz a likvidaci obalů a dalších použitých materiálů a úklid prostor 
dotčených realizací dodávky zboží.

3) Zhotovitel je povinen spolu s dílem dodat objednateli kompletní dokumentaci nezbytnou k užívání 
předmětu smlouvy, a to zejména záruční listy a návody v českém jazyce a další dokumentaci 
vyplývající’ z platné legislativy, přičemž je současně povinen provést proškoleni obsluhy díla a 
potřebné revize.

4) Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu dnem řádného předáni a převzetí díla od zhotovitele 
na základě podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem přechází 
na objednatele také odpovědnost za nebezpečí škody díla.

5) Zhotovitel je povinen neprodleně písemné vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění 
a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit, 
a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se zhotovitel dozví o takové skutečnosti.

6) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za objednatelem, 
které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám objednatele za zhotovitelem 
jednostranným právním jednáním.

8) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti podle této smlouvy nebo 
povinnosti stanovené obecně závazným platným právním předpisem.

9) Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za zhotovitele 
v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:

10) Smluvní strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za objednatele 
v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:

Jméno a příjmení:

e-mail:

tel.:

11) Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě 
této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislostí s ní budou vyhotoveny v písemné formě

I
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v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové 
schránky, na adresu sídla, či ID datové schránky objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka 
je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany dle záhlaví této smlouvy.

12) Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy uzavřít 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou 
zhotovitelem do výše limitu pojistného plnění v částce minimálně 1.000.000,- Kč z jedné pojistné 
události ročně. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 
do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, předložit objednateli pojistný certifikát 
prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva dle 
věty první tohoto článku zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu trvání záruky. 
Za porušení povinnosti dle tohoto odstavce zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč bez DPH za každý, byť jen započatý den, v němž bude zhotovitel v prodlení.

13) Zhotovitel se zavazuje označovat veškeré vydané faktury číslem uzavřené smlouvy.

IX. Záruka za jakost
1) Zhotovitel se zavazuje, že předaný předmět díla bude prostý podstatných vad a bude mit vlastnosti 

dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky 
uvedené v preambuli této smlouvy, dále bude mít vlastnosti první jakosti provedení a bude proveden 
v souladu s ověřenou technickou praxí.

2) Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání objednateli a za vady, 
které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby dle odst. 3) tohoto čí. smlouvy.

3) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební část po> dobu 60 měsíců od termínu ukončení realizace 
projektu a podpisu akceptačního protokolu, Zhotovitel dále poskytuje záruku na dodané technologie 
jako klimatizace a záložní zdroj UPS po dobu min. 24měsíců od dodání.

4) Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 
vady předmětu díla vzniklé v době trvání záruční doby dle odsf. 3) tohoto čl. smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 3) a odst. 4) tohoto čl. smlouvy vady 
předmětu díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu 
díla, určen nárok objednatele z vady předmětu díla, případně požadavek na způsob odstranění vad, 
a to včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Za písemnou formu je považováno také nahlášení standardními prostředky 
technické podpory provozu, např. e-mailem.

6) Zhotovitel se zavazuje od okamžiku oznámení vady předmětu díla či jeho části zahájit odstraňování 
vady či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, 
a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 
provádění předmětu díla. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy 
ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Bude-li 
v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady předmětu díla či jeho 
části provedeno bezúplatně.

7) Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením objednatelem.

X. Platnost a účinnost smlouvy
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem 

jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a s tímto
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uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodlené 
po podpisu smlouvy.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a případné dodatky k ní budou zveřejněny v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede 
odpovědný zaměstnanec objednatele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a 
opravách provedených v registru smluv.

3) Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo QbčZ.

4) Od této smlouvy muže smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit 
pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této 
smlouvy se považuje:

a) je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní 
po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto 
písemné upozornění objednatel nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného 
upozornění;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a ani po uplynutí lhůty stanovené 
objednatelem v písemné výzvě nesjedná nápravu;

c) jestliže zhotovitel dodá dílo, které nebude mít vlastnosti deklarované zhotovitelem v této smlouvě, 
resp. v nabídce zadávacího řlzení^na jehož základě byla tato smlouva uzavřena;

d) jestliže zhotovitel dodá dílo, které je zatíženo právy třetích ošób; -

e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;

f) jestliže vstoupil zhotovitel do likvidace;
v • / / X

g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z 
právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; J

5) Objednatel je dále oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že mu 
nebude zcela nebo částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude 
dotace odejmuta.

6) Odstoupením od této smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z této smlouvy. V případě 
odstoupení od této smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví ObčZ.

XI. Ochrana informací
1) Zhotovitel se zavazuje, že zachová jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních záležitostí 

smluvních stran a předmětu plnění smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou 
stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

2) Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) informace, u kterých 
se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo 
informace o objednateli, které by mohly z povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

3) Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, 
a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. 
Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení 
plnění dle této smlouvy.
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4) Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace poskytnuté mu 
objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.

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

' “ $ í
6) V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je> zákonnou povinností 

objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a seznamu 
poddodavatelův souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, 
není porušením důvěrnosti informací.

7) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení 
tohoto odst. ze strany zhotovitele,

b) které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací 
od objednatele,

c) které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není 
ve vztahu k nim nijak vázána,

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

8) Za prokázané porušení ustanovení v tomto čl. má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu 
takto vzniklé škody.

9) V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto odst. má druhá smluvní strana 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení.

weg/ts
XII. Závěrečná ustanovení

1) Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Pro případ, že by 
byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní strany, že zůstává zachováno 
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou. 
Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní 
pokuty zhotovitelem není dotčeha další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní 
pokuta dle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění 
práva na smluvní pokutu, a to na účet písemně určený objednatelem. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele.

2) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ObčZ 
a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

3) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
objednatele a zhotovitele.

4) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že 
jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí 
neplatné ustanovení této smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému 
ustanovení.

5) Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž Objednateli 
přináleží dva stejnopisy a Zhotoviteli 1 stejnopis.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších

- 10-



předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani 2a 
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

7) Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je-: vé smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvisiosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní údaje zhotovitele 
za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele 
pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, 
že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 
danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky (technický list)

b) Příloha č. 2 ~ Položkový rozpočet

c) Příloha č. 3 - Závazný harmonogram plnění

V Kladně dne A • (o ■ JLo (<\ V Praze dne

Za Objed Za Zhotovitele:

člen představenstva 
ALTRON, a.s.

Ing. Martin Souček

primátor

Statutárního města Kladna
Novodvorská 994/138,142 21 Praha 4 
IČO; 64948251, DIČ: CZ64948251

- 11 -
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Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu zakázky (Technický list)

Cíl: Statutární město Kladno identifikovalo jako slabé místo zajištění fyzické bezpečnost* technologických 
center - serveroven zadavatele. Cílem je zajištění nepřetržitého napájení elektrickou energií a dostatečné 
klimatizace nezbytných prostor. Nedílnou součástí je i vybudováni redundantních elektrických rozvodů 
napojených na diesel generátor (serverovna MP), včetně instalace vhodné UPS.;

Opatření k realizaci:
■ Provedení stavebně technických úprav dle zpracovaného projektu. Stavební úprava serverovny 

bude provedena tak, aby byly samostatným požárním úsekem a byly plynotěsné.

Fyzické lokality s informační infrastrukturou (ICT vybavením), kterých se opatření dotknou:
MP - budova nám. Starosty Pavla č. p. 44 - serverovna MP

■ Stavební úpravy musí být provedeny tak, aby byla minimalizována rizika průniku neoprávněné 
osoby, živelné pohromy a dalších rizik působících na aktiva uvnitř lokality.

- Změna vedení silnoproudu a instalace nové UPS, která budenapojena na dieselagregát.
• Klimatizace musí být přepojena tak, aby v případě výpadku fungovala, tj. byla napájena z diesel 

generátoru.

- 12-



Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Por. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena

308 473

19 404
t 0,035 13 020.00 456
t 0,33 11 956,00 3 945

t 0,37 35 840,00 13 266
0,37 : -

kus 4,0 141.40 566
t 0,068* 17 220,00 1 171

SO 01: objekt Městské policie - serverovna ve 3.NP 

004: Vodorovné konstrukce
1. SP
2. SP

413941121
413941123

3? H 13010954

4.
5.

SP 413232211
SP 411171113

11 SP 632450121

1. SP 952901111
2. SP 762300001
3. SP 959000001 “

1. SP 776111116
2- SP 776201812

I 3. SP 763111811

4. SP 763181821

i 5- SP 766691914

6. SP 763431801

i "
SP 974042564

8. SP 973031324

i 9. SP 997013213

10,I SP 997013501

0,345

0,34ŠTK\

413,00
I

H-

142
142

22 667
'35.0 i 136,78 " 4787
16,0 1 050,00 16 800
5,0 215,87 1 079------------r — j

r - - -------!
15 344

12,0 76,44 917
12,0 173,60 2 083
24,0 101,22 2 429

kus

kus

1,0

1,0

868,00

182,70
;

m2 12.0 175,00

m 2,0 484,40

kus
*. .,Í -- ,

4,0 238,00

' 1,272 2 058,00

Í 1,272 334,60

969
. 9ŠŽ’t

2 617 

426

www.euroCAtC.cz 1 Z4

http://www.euroCAtC.cz


ÍÍ. j'SP [997013509

L J.
12.

|
SP 997013801

i ,3‘ SP 997013803

1 14' SP 997013812

15. SP 997013813

16. SP 997013831

1. SP 998018002

1-J SP 727111001
2. | H 44932100

r~43.T SP (762511287
I

’ 49. i_SPj998762202

SP [763111314 

SP 763111714

3. SP 763111717
4, j SP 763111722
sil sp" 763111771

' 6. SP 763111915

7. i"SP~ 763181321

www.euroCALC.ci

MJ Výměra Jedn. cena Cena

l! 1 17,808 14,56 253

17,3GB -
[ t 0.1 214.20 21 i

t
i ;

0,06 287,00

t 0,915 1 309,00 1 198

t 0.036 1 309,00 47 í

1 0.161 1 596,00
|

257

-------
2 069

t 1.145 1 806,00 2 069

I í 13 440
i m2 1,0 9 520,00 9 520
i kus 1,0 3 920.00 3 920

| ”* 12 600
■ .: ' 1,0 12 600,00 12 600

--------------- -I—
4 570

m2 4,0 1 082,20 4 329

5.58‘ 43,29 242

50 389
m2 24,0 1 097,60 26 342

m 9,18 282,80 2 596
?, 13

m2 j 24,0 68,88 1 653
m

m2
9.18

24,0
68,88 532

105.56 2 533
kus 1,0 2 814,00 2 814

[ kus 1,0 1 152.20 1 152

W ; .!#

16.09.2019

http://www.euroCALC.ci


8. SP 763431001.

9. SP 763431801.

10. SP 763431001

11. SP 998763402

SP 766660021

2. H 611553001 
3* SP 998766202

1. SP 767995114.
2. SP 767995115.

3, SP 767995103.

4. SP 767161111

5. H 55261308
6. SP 998767202

1. SP 776221122

2. H 28411030

3. SP 776421111

4. H 28411010

5. SP 776141122
6. SP 776111311
7. SP 776121321
8. SP 776211111
9. H 69751060

10. SP 776421312

11. SP 998776202

www.eufOCALC.cz

MJ Výměra Jedn. cena Cena

m2 12,0 603,40 7 241

m2 6,0 175,00 1 050

m2 6.0 603,40 3 620

% 1,52 496,43
• ,

755

_......... .......
16 486

kus 1,0
I

1 610,00 1 610

kus 1.0 14 700,00 14 700
% 1,08 163,10 176

40 985
kg 35.0 252,00 8 820
kg 68,0 252,00 17136

kg 28,0 252,00 7 056

m 2,0 301.00 602

m 2.0 3 325.00 6 650
% 1.73 402,64 721

43 778
m2 14,0 519,40 7 272

m2 15.4 1 050.00 16170
15.4 -

m ' 22,8 131,04 2 988

- i

15.0
7,3 —

m 25.08 49,00 1 229
25, OB

_

m2 14.0 502.60 7 036 |f|| /
m2 14.0 17.36 243
m2 14.0 92,26 1.292.
m2 6,0 212.80 1 277 - ^ V
m2 6.6 910.00 6 OOC
kus 1,0 179,20 179

*****

% 0,38 229.12 .87

16.09.2019

http://www.eufOCALC.cz


v —

Poř. Typ Kód Popis

1, SP 783295124

1. SP 784211101

1. ON [030001000 ;

1. ON 045002000

783: Nátěry

1.1 ON >065002000

1. ON 071103000

\) TiXťžC SL i^-°^

O wvvw.eu roCALC.d 4 z A

MJ Výměra Jedn.cena Cena

-
_

8 505
I m2 15,0 567.00 8 505

-
- 8 400

I m2 80,0 105.00 8 400

: 3 500
1 kpl 1.C 3 500,00 3 500 }

21 700
I kpJ 1.0 21 700,00 21 700

- 17 500
I kpl 1.0 17 500,00 17 500 |

-
- 7 000

1 kpl 1,0 7 000.00 7 000



QT026G0_MP_Kiadno

Pořadové číslo Název rozpočtové položky jednotka Počol
jednotek

D+M Cena celkem

část 1. ROZVÁDĚČE

1.1 Rozváděč' RSD-A" (specifikace viz schema a TZ) ks 1 28T446Ke 281 448 Kč <

1.2 Rozvádéč^SD-B" (specifikace viz schema a TZ) ks 1 138 373 Kč 138 373 Kč

1.3
Úprava stávajících rozváděčů - napojení vývodů (viz 
projektová dokumentace)

ks 2 14 600 Kč
• V-'

29 200 Kč

1.4 Revize + kusová zkouška rozvaděčů kpl 1 6 435 Kč 6 435 Kč

1.5 Montáže, demontáže a úpravy kpl 1 28 600 Kč 28 600 Kč

1.6 Dokumentace skutečného provedení včetně atestů kpl 1 6 435 Kč 6 435 Kč

Cena za část 1 -v 490 489 Kč

část 2. KABELÁŽ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

m 365 555 Kč 202 732 Kč

m 33 152 Kč 5 031 Kč

m 240 81 Kč 19 340 Kč

m 9 64 Kč 572 Kč

m 25 40 Kč 1 010 Kč

m 18 116 Kč 2 083 Kč

rn 62 44 Kč 2 703 Kč

ni 28 38 Kč 1 069 Kč

m 22 40 Kč 873 Kč

m 62 41 Kč 2 525 Kč

m 54 81 Kč 4 376 Kč

m 116 263 Kč 30 549 Kč

m 19 124 Kč 2 357 Kč

m 112 81 Kč 9 040 Kč

m 83 50 Kč 4 173 Kč

m 100 36 Kč 3 550 Kč

m 72 290 Kč 20 862 Kč

m 49 596 Kč 29 206 Kč

m 9 1 026 Kč 9 233 Kč

ks 1200 5 Kč 5 445 Kč

kpl 1 5 870 Kč 5 870 Kč

kpl 1 11 560 Kč 11 560 Kč

kpl 1 71 500 Kč 71 500 Kč

kpl 1 71 500 Kč 71 500 Kč

517158 Kč

ks 1 2 125 Kč 2 125 Kč

ks 1 2 563 Kč 2 563 Kč

ks 1 1 913 Kč 1 913 Kč

kpl 1 2 205 Kč 2 205 Kč

kpl 1 312 900 Kč 312 900 Kč

2.23

2.24

Ceno za Část 2 

část 3. OSTATNÍ

Stránka 1



QT02660_MP_Kl3dno

3.13

Položky nutné pro dílo a zde neuvedené musí být předkladatelem nabídky zahrnuty do ceny položek zde uvedených. 
Předkladatel nabídky má povinnost se před podáním nabídky seznámit s dokumentaci a provést místní šetřeni) pokud 
zjistí jakékoliv nedostatky musí na nó upozornit před podáním nabídky. Tento výkaz výmér zahrnuje komponenty na 
základě předpokládaného provedení, ovšem s ohledem na neexistenci podkladů ho nelze považovat za přesný, tyto 
nepřesnosti a případné náklady s tím spojené musí předkladatel nabídky zahrnout do své cenové nabídky. Podáním 
nabídky se považuje dokumentace ze strany zhotovitele odsouhlasená a zkontrolovaná včetně výměr.
Cena celkem za dílo (bez DPH) 1 695 122 Kč

3.10

3.11

3.12

3.14

3.15

3.16

3.17

3.10 11 440 K6 11 440 Kč

3.19 10 965 Kč 10 965 Kč

23 795 Kč 23 795 Kč

49 364 Kč 49 364 Kč

3 575 Kč 3 575 Kč

-W°I
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Výkaz výměr - Technologické chlazeni

Projekt chlazení pře serverovnu - Město Kladno Altron j
Fom: Nedilncv sou&isi* tchox> výrnéf jsou výí</«sy. technická zprfra 04/20191j

Položka Název /Wn. MJ D+M
Jed n. cena 
dodávka

Jedn.ceno
montáž

Jedn.čerta 
celkem

Cena celkem 
dodavka

Cena celkem 
montáž

Cena celkem | 
O+M

Technologické chlazení
Vnitřní jednotky chlazeni

420.00 133 347,201

11 200,ĎOf 11 200.00

Vakuovaní a tlaková zkouška

2.00 D+M 154 700.00 7 420.00 162 120.00 309 400,00 14 $40.00 224 240.0C

2.00 kpl ]| D-M 1 4CO.OO 700.03 2 100.00! 2 800.00: 1 400.00 4 200.00

30.00 m D+M 331.10 0.00 331.10 9 933X0 O.OOl 9 S33.C0
30.00 m D+M 331.10 0.00 331,10 3 933,0C O.OOl „ 2 933,CO

1.00 kp; D+M 360.00 OÓÓi 350.00 350.00 0.001 ' '350.0C
5,00 m D+M 210.00 350.00 ssoxš iféáo?

■ , A
1 750,OOj 2SCC.OO

30.00| m D+M 28,00] 0,00 . ' 28,001' 840,001 c,oě 5%>;ool
30.00 m D+M 28.00 O.CO 6^00

1.00 ks f D+M 1 050.00 0.05
__
r$ma ’ 'ÍBfc

30,00 m
[------

D+M 32,28

—
77,00

^3 9sft6zj£ 2 310.00 3278-52

10.00 m 0+M 11,20 21,00 32,20| 322,00

—O
3



Výkaz výměr - Technologické chlazeni 
Projekt chlazeni pre serverovnu - Město Kladno Altron i
Poct.. Nttdřncu scočáfi tohsio yyfagu výměr jsou výfcfesy, řeznická zp<9vz 04/20-191

Položka Název Mn. MJ D+M Jed n. cen a 
dodávka

Jedn.ccno
montáž

Jedn.cena
celkem

Cen* celkem 
dodávka

Ccřw cdkvm f Cena celkem 
montáž | D*íí

30.00 m D+M 0.00 43.40 43.40 0.00 1 302.00) 1 30?,0D{

30.00 m D+M O.OOl 43,40 43.40 0.00 1 302.00) 1 302.00
2.00 kal D+M 0.00 2 800.00 2 900.00 0.00 5600001 5 600.00

I
1.00 kpi D+M 0.00 140.00 14C.00 0.00' 140,00 140.00
2.00 kpí D+M 0.00 140.00 140,00 čžjoj 280,00 290.00
2.30 kg D+M 0,00 2 380,00 2 380.00 0.00 6 664.00 6 664.00

28000,00 23 000.00

Celkem Kč 545 621,72

V ?rCiH. cW &-A- lot3}

6

cUm |>^Ld*4<x\;o^4\X\
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Výkaz výměr - Technologické chlazení #% 1
Projekt chlazení pre serverovnu - Město Kladno 1troin;>
Post: Nedíírxw s-cučástí loreto výkazu výmér jsou výíc/«y, tecnrucká jj>rAv* 06/2018

Položka Název Mn. MJ
— .. Jedn.cena 
D+M I dodavků

Jeďn.cena
montáž

Jedn.cena
celkem

Cena celkem
dodávka

Cena celkem
montáž

Cena celkem
D+M

Qdyod kondenzátu
Potrubní rozvody
Opadni potrubí z polypropylénu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EM 1451-1. ob! as? použiti S

10.00 m D+M 446,00 168,00 616.00 4 430.00 1 680.00 6 160.00

H 10.00 m D+M 532.00 168,00 700.00 5 320.00 1 660.00 7 000,00

l 5,00 m DtM 420.00 168.00 588.00 2 100,00 840,00! 2 940,00

[P 1,00 kpl D-cM 98.00 93.00 196.00 98.00 98.00: 195.00

p
P 25.00 [ ni D+M 49.00 0.00 49,00 1 225.00 0,00 1 225,00

T 25.00 I m D+M 33,60 0f00 33.60 840.00 0,00 840.00

C
s 1.00 kpl D+M 1 120.00 0.00 1 120,00 1 120,00 0.00 1 120,00

s 1.00 kpl D+M 1 120,00 0,00 1 120.0Q 1 120.00 0.00 1 120,00

!) 2.00 kpl D+M 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

1.00 | kpl C+M 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

v 1,00 kpl D+M 1 260.00 0,00 1 260.00 1 260.00 0.00 1 260.00

1,00 I kpl D+M 1 120,00! 0,00 1 120.00j 1 120,00 0.00 1 120.00

Celkem Kč____________________________________________________________ ________________________________ __________________________________________________________________________ 22 981,00

V cW. ÁG-d-

5



Výkaz výměr - Technologické chlazení

Projekt chlazení pre serverovnu - Město Kladno Altron^
f*o;ft-r Ned&ttu součásti tohoio výfcs?u vys^ř jswt výv«»sy, technická ?pc&vs 05/201$

Po/oiJte Název Mn. MJ CUM
Jedn.cena
dodávka

Jedn.cena
montáž

Jedn.cena
celkem

Cena celkem 
dodávka

Cena celkem 
montáž

Cena celkem 
D+M

Stavební přípomoce
Prostupy pres fasádu

1.00 kpí D+M $10.00 0.00 910.G0 910.00 0,00 910,00

1.00 kpl D+M 840,00 0.00 840.00 840,00 0,00 840.00

1.00 kpi
___
D+M 980,00 0.00 980.00 980.00j 0,00 980,00

:
2.00 kpl D+M 980.00 0.00 980.00 1 960,00 0.00 1 960.00

2.00 kpl D+M sao.oo 0,00 980.00 1 960,00 0.00 1 960.00

Celkem Kč 6 650,001

V otae.

Mq*4ih

cVfcU.



Výkaz výměr - Technologické chlazení 1 & y ^

Projekt chlazení pre serverovnu - Město Kladno 1 I C 3 1 1
Pwn.: Nsdlnou součást: lonotú výkazu výrrier ;sou výkresy, technická zpráva Q4 /20* 9

|

Položka Ná2ev Mn. MJ D+M
Jedn.cena
dodávka

Jedn. cena
montáž

Jedn.cena
celkem

Cena celkem 
dodávka

Cena celkem 
montáž

Cena celkem 
D+M

Ostatní
Provozní zkouška svstému chlazení 120.00 hod M 21.00 OČO tíOQKAZl 2 520,00 0.00 2 520.00

120,00 hod M 14,00 o.co 14.00 1 680,00 0.0c 1 680.00
1.00 kpl D 5 600.00 0.00 5 600.00 5 600.00 0,00 5 600.00
1.00 kpl D 7C0.00 0.00 700,00 700.00 0.00 700,00
1,00 kpi M 2 800.00 OK? 2 SCO,00 2 300,00 0.00 2 800.00
1,00 kpí M 700,00 0.00 700.00 700,00 0.00 700.00
1.00 kpl D 1 400.00 0.00 1 400,00 1 400.00 0,00 1 400.00
1,00 kpl D 1 400.00 0.00 1 400.00 1 400,00 0.00 1 400,00
-.co kpl D 1 680.00 0,00 1 680. CO 1 680,00 o.co 1 630.00
l.OG kpl D 1 393.60 0.00 1 398.60 1 398.60 0.00 1 398,60
1.00 kpl D 1-1 000,00 0,00 14 000,00 14 000.00 0,00 14 000.00

Celkem Kč 33 878,so

V ?ra-u Amjl 4«-<»-

1 vacj . H.a^4-í ci Se ^čx>-c
C^£jla pr^iífCivecuS-l-iyc^

Í3 7


