
Příloha č. 2 k požadavku 
na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Druh požadovaného DHM: Dodávka a montáž klimatizační jednotky 

Objednáváme si u Vás dodávku a montáž klimatizační jednotky VRV 4.11 pro objekt 17. listopadu 1192/12, 771 

46 Olomouc, Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, na základě cenové nabídky č. 782_Sl91014 ze dne 14. 10. 

2019, která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější aje nedílnou součástí této objednávky jako příloha č . 1. 

Celková cena činí 358 257 Kč bez DPH (DPH bude účtována dle platných předpisů). 
Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré nezbytné náklady související s 
prováděním plnění. 

Jedná se o dodávku a montáž venkovní klimatizační jednotky DAIKIN REYQ8U, 6 kusů BS Boxů COMP ACT 

BSlQl0A. Důvodem těchto prací je nerentabilní oprava původní jednotky. Po montáži bude provedena tlaková 

zkouška a založena kniha chladícího zařízení dle platných norem a předpisů. Součástí nabídky i je ekologická 

likvidace původního zařízení. 

Plnění bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti objednávky/smlouvy, termín dokončení prací je nejpozději do 
31 . 3. 2020 - dále dle dohody s odpovědným zástupcem objednatele. 

Zhotovitel předá objednateli následující náležitosti: 
• Ujištění o shodě na použité materiály 
• Prohlášení o shodě použitých materiálů 
• Prohlášení o shodě o likvidaci materiálů 
• Návody a technické specifikace k použitým zařízením 
• Protokol o tlakové zkoušce 
• Kniha chladícího zařízení 

Záruka na dílo se sjednává v délce 24 měsíců. 

Dodavatel je povinen mínimalizovat kolizní rizika vůči provozu budovy, a to jak pro stránce technické, tak 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současně je povinen dbát pokynů vlastníka budovy. Dále je povinen plnit 

veškeré platné normy a související vyhlášky související s realizací díla. 

Zhotovitel bude fakturovat cenu jednorázově. Faktura bude vystavena zhotovitelem na základě datovaného 

předávacího protokolu o provedeném, podepsaného odpovědným zástupcem objednatele. 

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů a 

bude vystavena se splatností 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
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