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Smlouva o dflo

Smluvní strany

Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou,

ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 

bankovní spojení: ČNB, Praha

číslo účtu:

(dále jen  „Objednatel“ na straně jedné)

ALTRON, a.s.

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

bankovní spojení: CITIBANK, a.s., č.ú.

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 

zastoupený: Ing. Martinem Součkem, členem představenstva

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(dále společně označováni jako „Smluvní strany“, jednotlivě potom jako „Smluvní strana“)

uzavřeli v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen  „Občanský zákoník“), tuto



„Smlouvu na vypracování projektové dokumentace DSP a DPS, 

dodávku, montáž a zprovoznění náhradního zdroje 

(Motorgenerátoru 220 KVA)

(dále jen ,,Smlouva“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího iří- 
zení pro veřejnou zakázku s názvem: Vypracování projektové dokumentace DSP a DPS, 
dodávku, montáž a zprovoznění náhradního zdroje (Motorgenerátoru 220 KVA)

2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele 
a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení 
vybrána jako nejvhodnější.

Článek II.

Předmět díla

1. Předmětem zakázky pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 
529/5, Malá strana -  budova B, je zpracování projektové dokumentace, inženýring, dodávka a 
montáž náhradního zdroje el. energie -  dále jen motorgenerátor.

Specifikace motorgenerátoru

Nový motorgenerátor s výkonem 220 kV A /176 kW v režimu StBy dle ČSN ISO 8528-1

• Kapacita palivové nádrže na min. 8 hod. provozu při 100 % zatížení v režimu StBy

• Dvouplášťová palivová nádrž integrovaná v rámu motorgenerátoru 

Elektronická regulace G3 dle ČSN ISO 8528-1

• Generátor buzený permanentními magnety (PMG)

• Výstupní jistič motorgenerátoru 400 A

• Motorgenerátor v kapotovaném provedení určeném pro venkovní použití

• Maximální hladina akustického tlaku motorgenerátoru max. 70 dBA ve vzdálenosti 7 m a při
100% zátěži

Tento zdroj el. energie bude sloužit jako primární zdroj el. energie v případě defektu napětí v nad
řazené distribuční soustavě PRE Distribuce a.s. Motorgenerátor a systém ATS (automatic transfer
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switch) bude napájet vybrané obvody v budově B -  primárně obvody serverovny umístěné v pro
storách budovy B (určená pro napájení kritických aplikací ICT -  oddělení výpočetní techniky) a 
kritické infrastruktury pro poplachové a tísňové systémy objektů MŠMT.

Výkon zdroje je stanoven předběžnou analýzou zálohovaných spotřebičů a je stanoven dle normy 
ČSN ISO 8528-3 na hodnotu 220 kVA Stand-By, třída výkonnosti G3. Provedení zdroje bude ven
kovní ve speciálně odhlučněném kapotovaném krytu „Super Silent“ se sníženou hladinou hluku 
emitovanou do okolí. Zařízem' bude vybaveno záchytnou jímkou všech provozních kapalin, tlumi
čem hluku výfuku, tlumiči hluku sání a výdech chladícího VZT -  úroveň požadovaného útlumu 
musí stanovit hluková studie zpracovaná pro předpokládané umístění v lokalitě s ohledem na 
okolní zástavbu. Zdroj bude dále vybaven integrovanou dvouplášťovou provozní nádrží PHM na 
dobu zálohy při plném výkonu 12 hodin nepřetržitého provozu s kontinuálním měřením množství 
paliva v nádrži a hlídáním prostoru mezi pláště nádrže. Dále bude vybaveno automatickým startem 
-  elektrickým startérem a startovací baterií, dobíječem baterie a elektrickým termostatem ovláda
ným předehřevem motoru pro případ snadného startu v zimních měsících. Stroj bude vybaven elek
tronickým kontrolérem zdroje s možností dálkového startu z panelu ATS a s možností signalizace 
provozních stavů jak na úrovni kontaktů, tak prostřednictvím Ethernet SNMP. Síťový adaptér 
s Ethernet komunikací TCP-IP a vlastním web serverem. Součástí záložního zdroje bude rozvaděč 
ATS -  systém automatického převzetí výkonu pro případ výpadku v nadřazené napájecí soustavě 
a zpětného návratu a přechodu do režimu Stand-By. Tento rozvaděč ATS bude ve venkovním pro
vedení v krytí IP54 a bude umístěn na kapotáži samotného motorgenerátoru.

Realizace bude probíhat ve 2 etapách, 3. etapou bude odstranění případných vad a nedodělků:

1. Etapa

Zpracování DSP + DPS, inženýring zajišlěm' příslušných povolení.

2. Etapa

Stavební připravenost, dodávka, montáž a zprovoznění motorgenerátoru 220 kVA.

3. Etapa

Odstranění případných vad a nedodělků.

Článek III.

Obsah díla

1. Dílo bude obsahovat přípravu zakázky, zpracování Dokumentace DSP a DPS, inženýring, 
dodávku, montáž a zprovoznění Motorgenerátoru.

2. Dokumentace (DSP, DPS) bude dodána v celkovém počtu 4 paré Ix na CD ve formátu 
*.DWG a *.PDF. Dokumentace bude v průběhu zpracování průběžně konzultována 
se zástupci Objednatele a dále bude řádně projednána s dotčenými veřejnoprávními orgány 
a jejich případné připomínky či podmínky budou do Dokumentace zapracovány.

3. Kompletní instalace a zprovoznění motorgenerátoru na připravenou kabeláž a související úpravy 
v elektroinstalaci v rámci hlavní rozvodny objektu budovy B -  na úrovni přepojení vybraných sku
pin obvodů na systém záložního napájení. Součástí instalace motorgenerátoru bude 
i vybudování pevného základu pod motorgenerátor splňující veškeré podmínky únosnosti 
a požadavků dotčených orgánů státní správy.
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Článek IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla je  stanovena touto Smlouvou a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci 
veřejné zakázky a činí:

Cena celkem bez DPH: 1 392 693,00 Kč

DPH 21 % 292 465,53 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 685 158,53 Kč

Rekapitulace:

Cena za 1. Etapu (DSP. DPS vč. vyjádření DOSS)

bez DPH: 30 % 417 807,90 Kč

Cena za 2. Etapu (dodávka, montáž a zprovoznění)

bez DPH: 60 % 835 615,80 Kč

Cena za 3. Etapu (odstranění vad a nedodělků)

bez DPH: 10 % 139 269,30 Kč

Cena celkem bez DPH: 1 392 693,00 Kč

2. Cena je  stanovena jako konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění 
celého předmětu díla dle této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související 
s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, poplatky, vlivy, rizika, dodávky 
a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.

3. Úhrada ceny díla bude realizována po ukončení jednotlivých etap. Po ukončení 1. etapy ve 
výši 30 %, po ukončení 2. etapy 60 % a po ukončení 3. etapy, ne však dříve než 90 dní od 
protokolárního předání díla, 10 % celkové ceny díla. Jednotlivé daňové doklady -  faktury 
budou vystaveny až na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (čl. VITI. 
odst. 1), který bude jejich přílohou.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je  Zhotovitel povinen k ceně díla bez 
DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

5. Doba splatnosti faktury jednotlivých částí dle čl. IV. odst. 1 je  stanovena na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli, pokud termín doručení daňového dokladu 
Objednateli připadá na období od 16. prosince běžného roku do 12. února roku 
následujícího, prodlužuje se splatnost daňového dokladu z původních 30 dní na 60 dní. 
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené 
náležitosti, je  Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté

Stránka 4 z 11



povinen doručit opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
Objednatel v prodlení s úhradou.

6. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.

7. Platba proběhne výhradně v Kč. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem 
na účet Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána 
z účtu Objednatele a směruje na účet určený Zhotovitelem.

8. Zhotovitel je  povinen na faktuře uvést číslo této Smlouvy.

Článek V.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je  sídlo Objednatele, tj. dvůr areálu MŠMT Karmelitská, Karmelitská 
529/5,118 12 Praha 1.

2. Termín zahájení plnění Smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Termín kompletní 
dodávky a zprovoznění motorgenerátoru je  stanoven na 09/2020.

3. Termín jednotlivých dílčích etap je stanoven takto:

- 1.etapa (DSP, DPS vč. vyjádření DOSS): 03/2020

- 2.etapa (dodávka, montáž a zprovoznění) 09/2020

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž po
třeba vznikne v průběhu plnění.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat včas úplné informace 
a předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

3. Objednatel je  povinen Zhotoviteli poskytnout a zajistit nezbytnou spolupráci.

4. Objednatel je  povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a za použití po
stupů, které odpovídají právním předpisům ČR.

6. Zhotovitel je  povinen dodržovat při provádění díla ujednání této Smlouvy, řídit se pod
klady a pokyny Objednatele a dostupnými vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy.

7. Zhotovitel je  povinen provést dílo na své náklady a nebezpečí.

8. Zhotovitel je dále povinen účastnit se na základě pozvánky Objednavatele všech jednání 
týkajících se díla.
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9. Zhotovitel je  rovněž povinen písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících
vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy pří
slušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

10. Zhotovitel musí dbát při provádění díla dle této Smlouvy ochrany životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostmi zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

11. Zhotovitel je  povinen poskytnout součinnost třetím osobám, určeným Objednatelem 
a spolupracovat s nimi při provádění díla dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění pro 
případ uplatňování nároků z titulu náhrady škody vzniklé činností Zhotovitele. Pojištění 
musí být sjednáno v minimální výši 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) s 
maximální výší spoluúčasti 10 %. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci Objednatele kdy
koli nahlédnout do originálu pojistné Smlouvy. Zhotovitel je  dále povinen Objednatele 
bezodkladně informovat o změně pojistné Smlouvy.

Článek VIL

Důvěrnost informací a ochrana osobních lídajů

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění předmětu Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou 
je  Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při pl
nění předmětu Smlouvy dozví, a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, 
které již byly veřejně publikovány).

2. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu Naří
zení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzic
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
,,GDPR“), ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávně
nému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neopráv
něným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
předpis. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení zákona z jeho strany.

3. Poskytovatel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch jiné 
osoby. Poskytovatel je  povinen dodržovat tyto povinnosti také po ukončení smluvní-ho 
vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem až do doby, kdy bude těchto povinností 
zproštěn.

4. Poskytovatel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů zpří
stupněných Objednatelem.
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člán ek  VIII.

Předání a převzetí díla

1. Předání díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném 
místě, které určí Objednatel na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis případných 
vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění.

2. O záměru Zhotovitele předat dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 
5 dnů před zamýšleným termínem.

3. Vlastnické právo k Dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednavatele dnem jejich převzetí 
Objednavatelem.

Článek IX.

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

1. Zhotovitel je  povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 2 písm, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších před
pisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční 
kontroly dle citovaného zákona.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou 
právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.

Článek X.

Odpovědnost za vady a škody

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny poru
šením jeho povinností.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále 
odpovídá za vady díla zjištěné při jeho předání nebo v průběhu záruční lhůty. Zhotovitel 
za tímto účelem poskytuje objednateli záruku v délce trvání 60 měsíců na kompletní dílo 
včetně veškeré technologie, která počíná běžel dnem následujícím po podpisu předávacího 
protokolu.

4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u Zhotovitele, 
a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

5. Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla Objednatel u Zhotovitele uplatní 
v záruční době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
do 3 pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu
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a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla jím  zaviněné v přiměřené 
lhůtě, tj. nejpozději do 30 kalendářních dní od jejich reklamace Objednatelem, může Ob
jednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tím není dotčen nárok na odstranění re
klamované vady. Nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu 
tím nezaniká.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhoto
vení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhod
ných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upo
zornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

9. V případě provozní závady motorgenerátoru se Zhotovitel zavazuje dostavit se do objektu 
objednatele v pracovní dny v době od 6:00 do 19:00 nejpozději do 2 hod. a v době od 19:00 
do 6:00 a během sobot, nedělí a státních svátků do 4 hod. od okamžiku nahlášení závady 
k jejímu odstranění. Nejpozdéji do 3 pracovních dnů pak písemně oznámí Objednateli, zda 
se jednalo o opravu v rámci záruky. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objedna
tele uznává. V případě, že se závadu nepodařilo odstranit neprodleně, musí vždy písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jejího nahlášení, a dále do kdy bude vada odstraněna.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících poru
šení Smlouvy:

i) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je  Zhotovitel povi
nen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

ii) v případě nedodržení termínu provedení a předání díla ve výši 0 ,1 % z celkové ceny za 
každý započatý den prodlení;

iii) v případě porušení čl. X odst. 5. této smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

iv) Za porušení povinnosti dle čl. X., odst. 9. této Smlouvy je  Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a dále pak 500,- 
Kč za každou další hodinu prodlení.

2. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zapla
cení zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

4. Smluvní pokuty i náhradu škody je  Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhoto
vitele.
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5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy opráv
něné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní po
kuty není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody, a to v plné výši,

Článek XII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 
Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana 
poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost pro
kazatelně upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, 
maximálně však do 5 dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená 
Smluvní strana druhé straně pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) 
lhůtu, vzniká jí  právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, 
pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V ta
kovém případě může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty 
pro dodatečné plnění, poté co písemné prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.

2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
Smluvní straně.

3. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení 
díla nebo jeho částí, které byly již  předány Objednateli.

4. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením je  Zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději však do 5 dnů, vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly 
Objednatelem předány v souvislosti s touto Smlouvou.

5. Objednatel je  dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že vůči majetku Zhoto
vitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v pří
padě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 
kalendářních dní.

7. Objednatel je  oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že se Zhotovitel v zadávacím řízení 
nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje zá
konu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména mělo-li za cíl nepřípustné 
omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými uchazeči) nebo 
získání neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých kvali
fikačních předpokladů.

8. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného pro
jevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně.

9. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní sankce, úroků z prodlení a náhradu škody.
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10. Smluvní strany mohou vzájemnou písemnou dohodou Smlouvu kdykoliv ukončit.

11. Objednatel je  dále oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 
1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi Posky
tovateli.

Článek XIII.

Další ujednám

1. Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v technických záležitostech Smlouvy, je:

Ing. Jan Pecka tel. e-mail: , či osoba jím  pověřená.

Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech Smlouvy je:

Jakub Odlas, tel.: e-mail. či osoba jím pově
řená.

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Zhotovitelem a Objednatelem změ
něny na základě jednostranného písemného oznámení druhé Smluvní straně.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti 
nabývá Smlouva dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Realizace plnění je  možná až od data účinnosti.

3. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je  možno učinit 
jen  v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami.

4. Tato Smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě.

5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným 
nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného 
či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem 
této Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou 
nebo jakýkoliv sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou 
(včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

7. 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), zajistí Ob
jednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy 
v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uve
řejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření Smlouvy,
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9.

pak je  oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců 
od uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke 
Smlouvě mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu 
s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Občan
ským zákoníkem.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 

Příloha č. 2 - Autorizace od výrobce Motorgenerátoru

V Praze d n e  2019 V Praze dne 28. 11. 2019

D ig itá ln ě  p o d e p s a l

Mgr. Eva M gr. Eva
, v ,  ,  V ondráčková

Vondráčková D atum : 2019.12 .04
0 9 :4 3 :1 3 + -0 1 W

Ing.
Martin
Souček

Digitálně 
podepsal Ing. 
Martin Souček 
Datum: 
2019.11.29 
23:25:48 +01'00'

Mgr. Eva Vondráčková 

ředitelka odboru majetkoprávního 

a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Martin Souček 

člen představenstva

ALTRON, a.s.
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^ČPP
V IE N N A  IN S U R A N C E  G ič f t J ř * < á  podn ikate lská  pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group 

Úsek podnikate lských rizik 
Potvrzení o po jiš těn í

Pojistná sm louva č.: 

Pojistitel:

Pojištěný:

Pojištěný;

Pojištěný:

Pojistné riziko:

Limit pojistného plnění: 

Pojistná doba:

Územ ní rozsah:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group 
Pobřežní 6 6 5 /2 3 ,1 8 6  00 Praha 8 
IČ: 63998530

ALTRON GROUP, a.s.
P raha 4 - Braník, N ovodvorská 9 9 4 /138 , PSČ 14200 
IČ: 28501209

ALTRON, a.s.
Praha 4 - Braník, Novodvorská 9 9 4 /138 , PSČ 14200 
(Č: 64948251

ALTRON Business Solutions, a.s.
Praha 4 - Braník, Novodvorská 9 9 4 /138 , PSČ 14200 
IČ: 24230031

Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. po jistné smlouvy č.
Pojištění se vztahu je  na právním  p ředp isem  stanovenou  povinnost 
p o jištěného  n ah rad it poškozeném u újm y specifikované v pojistné 
sm louvě a pojistných podm ínkách, vznikia-li po jištěném u povinnost 
k jejich n áh rad ě  v souvislosti s činností uvedenou  ve výpisu z obchodního  
rejstříku nebo  v souvislostí se vztahy z té to  činnosti vyplývajícími a 
v souvislosti s vadou  výrobku, jež byl uveden  na trh  nebo  vadou 
p o sky tnu té  práce, jež se projeví po jejím  předání.

100.000 .000 ,-Kč

1 .4 .2 0 1 9 - 3 1 .3 .2 0 2 0

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo  pojistitel 
nesdělí p ísem ně d ru h ém u  účastníku sm louvy, ne jm éně 6 týdnů před 
uplynutím  pojistného  roku, že na dalším  pojištěn í nem á zájem .

Evropa

T en to  pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o  uzavření po jistné smlouvy. Pojistný certifikát 
n em ěn í ani žádným  jiným  způsobem  nedop lňu je  rozsah po jištěn í uvedený v pojistné sm louvě č. 
0022794859.

V Praze dne 1 1 .4 .2 0 1 9
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., V ienna Insurance G roup

J a n  S k a la
d isp o n e n t 

'K31XX po|išléni odpovědnost; a spec nzik 
Usek pcxlnikatftlských rizik

CesKa podnikalelsKé pojišicvna a  s  Vienna Insu fsnce Group s e  sídlem  Pobřežní S65/23 186 0 0  P rah a  8. 
z a p sa n á  v  o ticboůnim  lejslfiku v eůenem  M ésískym  soudem  v P raze  • oddíl B vložka 3433 
w w w cpp cz

ICO 63998530
DIČ CZ63998530
DIČ pro DPH 02699000955

Kontaktní ad resa  
P O  BOX 28 
664 42 Modříce

Tel 967 444 555 
Fax 547 213 468 
info@ cpp cz



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Altron*^

■ «

Výkon Prime - zdánlivý 200.0 (kVA)
Výkon Prime - činný 160.0 (kW)
Stand-by výkon- zdánlivý 220.0 (kVA)
Stand-by výkon - činný 176.0 (kW)
Napětí, frekvence, účiník 400V-50HZ.0.8 cos (p
Hlučnost 70.0 dBA /7  m

Šířka 1140 mm
Délka 3060 mm
Výška 2230 mm
Hmotnost 2250 kg

Typ motoru FPT IVECO
Model motoru N67TM7
Počet válců 6
Otáčky 1500 r.p.m.
Objem 6,701
Způsob plnění Přeplňováním
Ovládací napětí 12 Vdc
Přídavné napětí 24 Vdc
Spojení SAE 3-11 1/2
BMEP 2116 kPa
Chlazení Kapalinové
Výkon P.R.P. 176.5 m
Výkon Stand-by 195.0 k\A/
Spotřeba při 100% (LT.P.) 49.0. l/h
Spotřeba při 100% (P.R.P.) 42.1 l/h
Spotřeba při 75% (P.R.P.) 35.1 l/h
Spotřeba při 50% (P.R.P.) 24.0 l/h
Spotřeba při 25% (P.R.P.) 0.0 l/h
Elektronická regulace ano
Třída přesnosti regulátoru G3
Množství oleje 17.2 1
Množství nemrznoucí směsi 10.5 1
Typ chladiče Tropical
Teplo z chladiče 131.5 kW
Teplo z výfuku 144.0 kW
Teplo ze záření 26.0 kw
Teplota výfuku 600 "C
Proudění chladícího vzduchu 228.00 mVmln
Proudění spalovacího vzduchu 9.80 mVmin
Průtok výfukových plynů 32.20 mVmin
Hodnota TA Luft standardní
Hodnota TA Luft/2 standardní
EPA není nabízeno
Stage na vyžádání

Značka alternátoru STAMFORD
Model alternátoru UCI274H
Výkon P.R.P. 200.0 kVA
Výkon L.T.P. 220.0 kVA
Zapojení Hvězda
Fáze 3PH+N
Vinutí 12-ti pólové
Počet vinutí 12
IP ochrana 23
Elektronický regulátor SX460
Přesnost 1.5 + %

Model GVlOOHD
Standardní nádrž -

Přídavná nádrž -

Nadměrná nádrž 8001

Model kapoty GVlOO
Model tlumiče MSR/a 80
Průměr 89.0 mm

s ta n d a rd n í  re fe re n č n í podm ínky : te p lo ta  2 5  'C , n a d m o řsk á  výSka lO O m .n .m ., rela tivn í 
v lhkost 3 0 K ,a tm o s řé n c k ý  tlak  1 0 0  kPa (1 b a r) , fa k to r  síly 0 .8  lag, vyvá lené  z a t íž e n i- t te r  
zkreslen í. S p o tře b a  paliva )e  nom iná ln í a  v z tah u je  se  n a  m á m o u  h m o tn o s t 0,850  k«/l. 
H odno ty  akustického  výkonu se  vz tah u jí n a  po d m ín k y  v o ln é h o  po le : m ísto  in sta lace  
m ů že  h o d n o ty  ovtivnň. R ozm éry, h m o tn o s ti  a  d a llí  specifikace o b sažen é  v techn ickém  
lis tu  a  souvisejících p řílohách  jso u  nom iná ln í, p o d lé h a jí to le ra n c ím  a  vztahuji s e k  m odelu  
s e  s ta n d a rd n ím  vybaven ím ; jakékoliv  v o lite ln é  a  dalči vyb av en í m ů že  m én it h m o tn o s t,  
rozm éry , výkon

P.R.P.: Základní výkon: T e n to  výkon je  so u s tro jí s ch o p n o  d o d á v a t trvale  při p ro m é n n é m  
rež im u  výkonu, bez o m e z e n i p o č tu  ho d in  za rok, při d o d rž e n i výrobcem  p ředepsaných  
serv isn ích  in te rva lů  a  při specifických okolních podm ínkách  v  so u lad u  s IS08S28-1. 
PrCimérný výkon  so u s tro jí za  2 4  ho d . nesm í b ý t vétSí než výrobcem  p ře d e p sa n á  h o d n o ta  
(obvykle v ta k  70%  PJ.)

LT.P.: č a so v ě  o m ezen ý  výkon. M axim ální výkon, k te rý  je  so u s tro jí  schopno  d o d á v a t po 
o m e z e n o u  d o b u  (obvykle 1 2  h o d . trv a le , ntax . v la k  5 0 0  h o d in  za  rok), p ři dod ržen i 
v ý ro b cem  p řed ep san ý ch  serv isn ích  in te rv a lů  a  pfi specifických okoln ích  podm ínkách  
v  so u lad u  s IS08S28-1 . P ře tížen í výkonu n e n í  m o žn é  -  dovo leno .

ALTRON, a .s .. N ovodvorská 9 9 4 /1 3 8 ,1 4 2  21 Praha 4 - Braník, IČO 649 48 251, zapsán v O bchodním  rejstříku 
u M ěstského  soudu  v Praze pod značkou B 3609


