Jednorázová smlouva na opravu zdravotnických KTN ISO 1C
č. 1968480010067, resp. 1919/1/0018

I. Smluvní strany
Ministerstvo obrany
Sídlo:
Tychonova 1,160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním/jejímž jménem jedná:
Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
brigádní generál MUDr. Zoltán BUBENÍK
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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Kontaktní zaměstna
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 684800
500 02 Hradec Králové
(dále jen „objednavatel")
a
Název:

Vojenský technický ústav, s. p.

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého 691, PSČ: 682 01

Sídlo:
IČO:
DIČ:
prostřednictvím
Sídlo:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k
Telefon:/Fax:
E-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
věznění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva").

Článek II
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zabezpečení pozáruční provozuschopnosti majetku, a tím i
splnění předepsaných servisních norem.
Článek III
Předmět smlouvy
1.
2.
3.

Předmětem smlouvy je provedení oprav a servisní činnosti u 4 zdravot. KTN ISO
1C dle přílohy Č. 1 a příloha č. 2 Cenové kalkulace.
Závazek objednatele je řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
Přesná specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek IV
Cena za dílo
1.

Cena za poskytované dílo v rozsahu podle článku III. Smlouvy byla stanovena
dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve zněm pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny zhotovitele.
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zajištěním jeho
závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Celková cena za dílo činí:
664 471,50 Kč včetně DPH
(slovy: šest set šedesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých a
padesát haléřů).
3. Celková cena za dílo bez DPH činí 549150,00 Kč, DPH sazby 21 % činí 115 321,50
Kč.
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Článek V
Doba a místo plnění
1.

Zhotovitel zahájí provádění díla po podpisu smlouvy statutárními zástupci obou
smluvních stran.

2.

Zhotovitel je povinen dodat řádně provedené dílo objednateli spolu se zápisem
o předám a převzetí nejpozději do 15. prosince 2019.

3.

Místem provádění a předání díla je Vojenský technický ústav, s. p..
Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9, odštěpný závod VTÚPV, Víta Nejedlého
691, 682 01 Vyškov.

Článek VI
Podmínky provádění díla
1.

Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání a převzetí díla nrtm.
Michala Chadima (dále jen „ přejímající,,).

2.

O předám techniky k provedení díla bude sepsán protokol, jehož náležitosti
budou - označení typu a soupis předané výbavy, soupis předané dokumentace,
jméno předávajícího a přebírajícího.

3.

Zhotovitel je povinen zabezpečit techniku proti ztrátě, odcizení a poškození, a to
až do doby jejího předání přejímajícímu v místě plnění díla.

4.

Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 a násl. Zněm ObčZ prostřednictvím
pověřených pracovníků provádět průběžnou kontrolu. Za tímto účelem je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související
s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit
objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které
s prováděním díla souvisejí.

5.

Dílo bude dodáno po provedení prací k převzetí péčí zhotovitele v pracovních
dnech v době od 7,00 do 14,00 hod. a to po předchozím projednání a
odsouhlasení termínu a konkrétní hodině předám díla.

6.

Projednat termín a
technické, kterou j

7.

Zhotovitel se zavazuje, že při předám díla bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.

8.

Přejímací po převzetí díla v místě plném potvrdí zhotoviteli přejímací doklady.

u pro věci
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9. Přejímací není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje
smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který
potvrdí podpisem.
Článek VII
Platební a fakturační podmínky
1.

Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu
dokladu po předání a převzetí plnění díla, vystaví daňový doklad 21 pracovních dnu následujícího měsíce ji odešle doporučeně
Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

přejímacího
fakturu a do
objednateli.
Sb., o dani

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím;
c) den výstavem, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury;
d) zástupce objednatele, který předmět díla převzal, místo předám';
e) IČ a DIČ smluvních stran;
f) Cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH;
g) Označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
h) Počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele.
3.

K faktuře musí být připojen:
a) Originál přejímacího dokladu s montážním nebo zakázkovým listem;
b) Soupis použitého materiálu a rozpis prací.

4.

Faktura bude objednateli doručena na adresu: VZ 684800, ekonomické oddělení,
500 02 Hradec Králové.

5.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

7.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, v případě
vyšší ceny na faktuře než ceny odsouhlasené ve smlouvě, neobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží
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zno\ u ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené
faktury zhotoviteli.
8.

Jako odběratel bude na daňovém dokladu uvedena:
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6
Konečný příjemce: VZ 6848 Hradec Králové,

9.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění
institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání
úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto
zákona.
Článek VIII
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

1.

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou
dobu plnění předmětu díla objednatel.

2.

Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání
věci smluvními stranami.

3.

Za nebezpečí škody na prováděném díle až po jeho předání přejímajícímu
odpovídá zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se
bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
Článek IX
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

1.

2.
3.

4.
5.

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla přiměřeně ustanovení § 2619 ObčZ po
dobu 12 měsíců na práci a 24 měsíců na ostatní nový materiál použitý při opravě
od data předání díla objednateli.
Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. ObčZ.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jejího
obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uznání reklamace,
nebo v jiném dohodnutém termínu podle závažnosti opravy a dostupnosti
náhradních dílů nutných pro opravu.
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6.
7.

O odstranění vady musí být sepsán protokol.
Záruční doba neběží:

a) Po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadnou dotčenou část,
řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;
b) Po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá
zhotovitel a které sice nebrání uživatel v řádném používám' plném, ale
vyskytnou se opakovaně.
8. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne,
kdy zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění
vady.
9. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle
předchozích ustanovení neběží.
10. Reklamace díla objednatelem v záruční době proběhne u objednatele. Dopravu
k provedení zabezpečí zhotovitel bezplatně.

Článek X
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1.

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu
uvedeném článku V odst. 2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění
závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl.
XII. Smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2.

Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu
odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši
0,5 % z ceny reklamovaného díla včetně DPH za každý den prodlení, a to až do
podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII.
Smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3.

V případě jednostranného odstoupení zhotovitele nebo objednatele od
podepsané smlouvy, se zhotovitel nebo objednatel zavazuje zaplatit druhé
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové částky služby s DPH, a to
do 10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

4.

Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení a to až do
úplného splnění závazku.

5.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování.
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6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na
to, zda a v jaké výši vzniká druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné
výši.
Článek XI
Zvláštní ujednání
1.
2.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí
ustanoveními ObčZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob.
Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají
změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního
nástupnictví.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení,
která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Článek XII
Zánik smluvního vztahu
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) Splněním závazku řádně a včas;
b) Písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnám účelně
vynaložených a věrohodně doložených nákladů;
c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou
smluvní stranou nebo pro překážku ve smyslu ustanovení § 2004 a 2007 ObčZ,
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany. Odstupující strana vyrovná
účelně vynaložené a věrohodně doložené náklady.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) Prodlení s provedením díla v termínu o více jek 20 dnů;
b) Nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) Nedodržení ujednání o záruce na dílo;
d) Neodstranění vad díla ve sjednané době;
e) Opakované porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy,
přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení
jakéhokoliv povinnosti;
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f) Uvedením v nabídce informací nebo dokladů, které neodpovídají skutečnosti
a mohly mít vliv na výsledek zadávacího zařízení;
g) V případě vyhlášení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.
Článek XIII
Závěrečná ujednání
1.

2.

3.

4.

5.

Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě, má 9 očíslovaných stran a dvě
přílohy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
Smlouva muže být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými
a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají
její nedílnou součástí.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné
novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou
veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto
skutečnost, eventuálně sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla,
místa podnikání nebo doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž
ke změně došlo, povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.
Účinnost změn pro účely této smlouvy nastává dnem doručení tohoto písemného
oznámení příslušné smluvní straně.

6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 Specifikace zakázky
Příloha č. 2 Cenová kalkulace VTÚPV
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V Hradci Králové L2 ■ dne 4f.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1968480010067, resp. 1919/1/0018

Příloha č. 1 ke specifikaci - Opravy KTN ISO 1C

0160789330003 PRACOVIŠŤE JIP
Výrobní číslo: 183-07-001
Evidenční číslo: MCZU1285202
NIPEZ: 34221000-2
Předpokládaná cena 177 870,- Kč,
Lokální jednotka 6848AP Depozit 7. PN
Zařizení/část KTN
l klimatizace Weiss TKA K23W-A

I Popis opravy nebo servisu
vyčištění a výměna filtrů
vyčištěni odvodu kondenzátu
kontrola funkce a těsnosti
výměna a doplněni chladivá
UPS
kontrola baterii
výměna přepínače UPS
vstupní schrána připojení elektro
odstranění koroze
pravá výsuvná strana KTN_____
_ oprava prohnuté spodní lišty
: vnitřní prostor KTN__
___
vyčištění a odstraněni plísně
nábytková zástavba a pracovní deska
oprava silikonu
přilepeni olištování
vyčištění a promazáni zámků skříněk
' levá horní krycí lišta
seřízení zámků lišty
vodní hospodářství
odstranění koroze uchyceni čerpadla vody_
vstupní dveře
[ oprava ohnuté kliky vstupních dveří
i vnější plášť kontejneru
odstraněni koroze a oprava nátěrů_

l

“1

0160789310005 PRACOVIŠTÉ OPER.SÁL.2
Výrobní číslo: 181-07-001
Evidenční číslo: MCZU1285199
NIPEZ: 33162200-5
Předpokládaná cena 161 535,- Kč,
Lokální jednotka 6848AP Depozit 7. PN
Zařízení/část KTN__

I

klimatizace Weiss TKA K23W-A

•upš

pravá výsuvná strana KTN
vnitřní prostor KTN ___
nábytková zástavba

_
__

horní krycí lišty
úchyt stropního operačního světla
vnější plášť kontejneru
___

Popis opravy nebo servisu
vyčištění a výměna filtrů
vyčištění odvodu kondenzátu
kontrola funkce a těsnosti
i výměna a doplněni chladivá ____
kontrola baterií
i odstranění koroze skříně UPS
oprava prohnuté spodní lišty
vyčištěni a odstranění plísně
oprava silikonu
přilepení olištováni
^vyčištěni a promazání zámků skříněk
seřízeni zámků lišty__
_ zjištění příčiny vzniku koroze a její odstraněni
1 odstraněni koroze a oprava nátěrů
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0160789320004 PRACOVIŠTĚ OPER.SÁL.1
Výrobní číslo: 182-07-001
Evidenční číslo: MCZU1485284
NIPEZ: 33162200-5
Předpokládaná cena 164 136,50,- Kč,
Lokální jednotka 6848AP Depozit 7. PN
Za řízen i/část KTN ___
klimatizace Weiss TKA K23W-A

UPS
i podlaha
vstupní schrána připojeni elektrc
vnitřní prostor KTN_
nábytková zástavba

vstupní dveře
vnější plášť kontejneru

Popis opravy nebo servisu
I vyčištění a výměna filtrů
vyčištěni odvodu kondenzátu
kontrola funkce a těsnosti
| kontrola (oprava) vnitřního ovládáni klimatizace
výměna a doplněni chladivá
. kontrola baterií_____
zalepeni podlahové krytiny
l odstraněni koroze
vyčištění^ odstranění plísně
_____
oprava silikonu
přilepení olištováni
vyčištěni a promazáni zámků skříněk_
odstranění koroze
výměna těsněni
odstraněni koroze a oprava nátěrů

3

0160789360000 PRACOVIŠTĚ STOMATOLOG
Výrobní číslo: 187-07-001
Evidenční číslo: MCZU1485290
NIPEZ: 33162200-5
Předpokládaná cena 160 930,- Kč
Lokální jednotka 6848AP Depozit 7. PN
Zařízen i/část KTN
_
klimatizace Weiss TKA K23W-A

_ Popis opravy nebo servisu
vyčištění a výměna filtrů
■ vyčištění odvodu kondenzátu
kontrola funkce a těsnosti
výměna a doplněni chladivá
vnitřní vstupní posuvné dveře
| oprava zámku
i seřízeni________
výměna 3 ks (po výměně kontrola funkčnosti
přepěťová ochrana____
elektroinstalace)
nábytková zástavba a pracovní deska
oprava silikonu
přilepení olištování
_l yyčišténi, promazání a oprava zámků skříněk
výměna pancéřových hadic na přívodu vody na
vodní hospodářství
pracoviště
.odstraněni koroze uchyceni čerpadla vody
l kompresor
I kontrola
zubařské křeslo

vnější plášť kontejneru

vypuštění kondenzátu
odstranění koroze přívodu vody
odstranění koroze schrány vody
.výměna poškozené hadice přívodu vody
í odstraněni koroze a oprava nátěrů

4
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/Qtúpv
Ve Vyškově dne
Výtisk jediný
Počet listů. 5
Počet příloh.0/0

‘

listopadu 2019

Agentura vojenského zdravotnictví
Odbor vojenské farmacie, zdravotnického materiálu
a veterinární služby
pplk. PharmDr. Jarmila Dijkman, Ph.D
Buzulecká 897
500 02 Hradec Králové
Česká republika

Nabídka
Na základě dohody zástupců Agentury vojenského zdravotnictví, odboru vojenské
farmacie, zdravotnického materiálu a veterinární služby a Vojenského technického ústavu
s p odštěpného závodu VTÚPV (dále zhotovitele) uskutečněné při jednáni dne 5 listopadu
2019 v Hradci Králové, zasílám nabídku směřující k zabezpečeni pozáruční
provozuschopnosti 4 ks zdravotnických modulu.

1.

Předmět nabídky

Zabezpečeni pozáruční provozuschopnosti určeného majetku, tzn. realizace oprav
a servisu těchto zdravotnických modulů
- modul zdravotnický - pracoviště JIP
- modul zdravotnický - pracoviště operačního sálu pro 2 operační pole
- modul zdravotnický - pracoviště operačního sálu pro 1 operační pole
- modul zdravotnický - Stomatologie
2. Termíny a místo plnění
Termín realizace předmětu nabiaky - do 15. prosince 2019 za podmínky
oboustranného potvrzení a zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv do 29. listopadu 2019
Mi sto plněni:
Vojenský technický ústav s p odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691. Dědice, 682 01 Vyškov

3. Nabídkové ceny

Číslo
po!

Celková
nabídková cena
[Kč bez DPH]

Servisní činnost u 4 ks modulů zdravotnických"

1

Modul zdravotnický

2

pracoviště JIP

DPH [Kč]

Celková
nabídková cena
[Kč včetně DPH]

147 000.08

21

30 870.02

177 870.10

Modul zdravotnický - pracoviště operačního saiu pro ?
jperačn! pole

133 499.96

21

28 034.99

161 534,95

3

Modul zdravotnický - pracoviště operačního sa u pro 1
operační pole

135 649,95

21

28 486.49

164 136 44

4

Modul zdravotnicky - Stomatologie

133 000 .00

21

27 930.00

160 930.00

115 321,50

664 471.50

Ceikerr

549 150 00

Číslo
pol

1

Cena 1 ks
[Kč bez DPH]

Položka

vstupní schrána - koroie

baterie UPS-kontroia výměna přepínače

3

vnitřní prostor vyčištěni a Odstraněni plísně

4

nábytková zástavba oprava silikonu, promazáni zámku skříněk

5

seřízeni zámku listy

6

Počet ks

......

2

vodni hospodařstvi-koroze uchyceni čerpadía kontrola funkčnosti

7

ohnuta klika vstupních dveří

8

oprava nátěru

9

příprava na výměnu komponent rozvodu mediálních p ynu

10

výměna těsněni dveří

11

výměna průtokového ohřívače vody

12

umyt kontejneru

13

výměna komponent rozvodu mediálních plynu

14

revize elektro

15

DPH [%]

servis klimatizace Weiss TKA K23W-A

Cena celkem [Kč bez DPHJ

Cena celkem
[Kč bez DPH]

6 543 69

1

6 543 69

9 193.21

1

9 193.21

16 069 47

1

16 069,47

16 069 47

1

16 069 47

5 964,40

1

5 964 40

8 343.24

1

8 343.24

7 616 08

1

7 616.08

17 978 20

1

17 978.20

0.00

1

000

10 802.93

1

10 802,93

12 269.50

1

12 269.50

E 985.00

1

5 985 00

0.00

1

0.00

17 955.10

1

17 955,10

12 209 80

1

12 209,80
147 000.08

2/5
Vyřizuje Ing Milan Sedláček
Vojensky technicky ustav s p
odštěpný zavoo VTÚPV
Víta Nejedlěho 691
682 01 VYŠKOV

E-mail: milan.sedlacek@vtusp cz
Tel 910 105 516
Fax 910 105 499
E -mail: mtoraivtusp cz
URL www vtusp cz

Tel . 910 105 516
IČ 24272523
DIČ CZ24272523
Zapsán v obchodním rejstříku u
MS v Praze, oddíl A vložka 75859

Mocul zdravotnicky • pracoviště operačního sálu pro 2 operační pole
Číslo
pol

Položka

Cena 1 ks
[Kč bez DPH]

Počet ks

Cena celkem
[Kč bez DPH]

■1----------------------------------------------- -—
1

r UPS-kontrola natéry

2

i prohnuta spodm išta

6 368,82

1

6 368,82

2 982,20

1

2 982,20

16 069.47

1

16 069.47

16 069,47

1

16 069 47

3

vnitřní prostor-vydšténi odstraněni plisné

4

nábytek-silikon přilepeni olištováni promazáni zám.kL skříněk

5

seřízeni zámku horní krycí lišty

4 473,30

1

4 473.30

6

odstraněni koroze uchyceni stropmho operačního sveils

5 631 77

1

5 631,77

7

Daiene UPS-kontrola výména přepínače

9 193,21

1

9 193.21

8

příprava na výměnu komponent rozvodu mediálních plynu

0,00

1

0.00

9

oprava nátěru

17 978,20

1

17 978,20

10 602,93

1

10 802,93

5 985,00

1

5 985 00

7 780.70

1

7 780 70

0,00

1

0,00

17 955.10

1

17 955 10

12 209,80

1

12 209,80

10.

výměna těsněni dveři

11

umytí kontejneru

12

kontrola vodního hospodařstv

13

výměna komponent rozvodu mediálních plynu

14

revize elektro

15

servis klimatizace Weiss TKA K23W-A

Cena celkem (Kč oez DPH]

133 49S.96
Modul zdravotnicky - pracoviště operačního sálu pro 1 ODPraftni nníe

Čislo
pol

Položka

Cena 1 ks
[Kč bez DPH]

Počet ks

Cena celkem
[Kč bez DPH]

------------------------------ — '
1.

UPS-kontrola AKB. natéry

2

vstupní schrana-koroze

3.

vnitřní prostor-vyčištém odstraněni p isné

4.

nabytek-silikon přilepeni olištovani promazáni zámku skříněk

5

vstupní dveře těsněn raté’

6.

od epujici se podlahová krytina

7

oprava nátěru

8

příprava na výměnu komponent rozvodj mediálních plynu

. s - umyti kontemeru
10

výména komponent rozvodu mediálních plynu

11

revize eiektro

12

Kontrola vodního hospodářství

13.

serv.s klimatizace Weiss TKA 13 W

Cena celkem (Kč bez DPH|

1

6 368.47

6 543.64

1

6 543.64

16 069.47

1

16 069.47

16 069,47

1

16 069 47

22 067,82

1

22 067.82

11 263,54

1

11 263.54

17 227 94

1

17 227,94

0,00

1

0.00

5 985 00

1

5 985,00

0.00

1

0 00

17 955.10

1

17 955,10

3 889,70

1

3 889 70

12 209 80

1

12 209,80

6 368 47

135 649,95

-------------------------------------Modul zdravotnicky - Stomato'oaie

'

Číslo
pol.

Položka

1

přepétova ochrana-výména 3 kusů

2

nábylek-silikon. přilepeni listování promazáni zámku skřínek

3

vocni hospoda*stvi - uchyceni čerpadia kontrola vodního hospodářství

4

kompresor-kontrola vypuáténi kondenzátu

5

křeslp-púvod vody schiana vody poškozená hadice přívodu vody

6

posuvné dveře oprava zámku seřízeni

7.

výměna těsném dveři

8
umyt* kontejneru
--------t
9
opiava nátěru
10.

servis klimatizace Weiss TKA K13W

11.

revize elektro + protokol

Cena celkem [Kč bez DPMI

....

Cena 1 ks
ÍKČ bez DPH]

Počet ks

Cena celkem
[Kč bez DPH]

1

19 866.04

16 069.47

1

16 069.47

16 648,71

1

16 648,71

2 236.65

1

2 236.65

8 979,22

1

8 979,22

4 719,91

1

4 719,91

10 351,68

1

10 351.68

5 985,00

1

5 985.00

17 978,94

1

17 978,94

12 209 40

1

12 209 40

17 955.00

1

17 955 00

19 866,04

133 000.00

4. Platební podmínky
K ceně dle bodu č 3 nabídky (dále jen cena") bude připočteno DPH ve výši dle
platných právních předpisu Cena vč DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu
vystaveného dodavatelem po splněni předmětu nabídky se splatností 21 dnu ode dne jeho
vystaveni.
‘
5. Nabízená záruka
a

Na provedeni oprav a servisu nabízí zhotovitel drženi záruk v délce 6 měsíců na práci
mesicu na ostatní nový materiál použitý při opravě

6. Platnost nabídky
Nabídka je platná do 31. listopadu 2019
Základní údaje o poskytovateli informace, resp zhotoviteli:
Název
Zapsán:
Sídlo
IČ
DIČ

Vojenský technický ústav, s.p.
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu A. vložce 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523

prostřednictvím

Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpného závodu

Sídlo.
Zastoupen:
Bankovní spojeniČíslo účtu
Kontaktní osoba pro smluvní v

Vita Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov

Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba pro smluvní v
Telefon:
E-mail:

S pozdravem

