
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/20/005-OD
ev. číslo zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a naši. zákona 6. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
mezi:

OBJEDNATELEM
Fakultní nemocnice Ostrava
sMlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubá

00843989 _^_ DIČ: CZ00843989 Qe plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 é.j. OP-054-25. 11. 90
Jednající; ^ MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fákultni-nemocnicebstrava
Kontaktní osoba: 
(dále také jen "FNO")

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby
Obchodní firma: KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s. r.o.
lidlo:

IC:
Značka 510/131 , 724 00 Ostrava - Stará Bela
27823547 DIČ: ICZ27823547 Je plátcem DPH

apsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30648
Jednající: Radomil Fric, Karel Kubik, Jan Marišinský

Základní ustanovení

zhot°v"eLse zavazuJe Provést n.a svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.
Předmět plnění

predm,étem _pln_ení smtouvy íe výměna kondenzační jednotky pro VZT Cytostatika. dle
prací a dodávek vzduchotechnických zařízeni - rozpoéet 6. D^Í. 4. 3-04'~kfera

tvoři nedílnou součást smlouvy. " --^---. -..... --^,
s^u.častLpredmetu. plneniJe'přesun hmot a likvidace odpadu vzniklého při prováděni díla.

prováděním díla neomezí průjezdnost a průchodnost okolních cesT.

Součásti předmětu plnění jsou tyto požadavky:
. Certifikát o instalace údržbě a kontrole zařízeni obsahujici fluorované skleníkové

plyny dle zákona 6. 73/2012Sb.

* . pr°h'áseni° shodé vyrobků. zkušební protokol, provozní zkouška, tlaková zkouška.
výchozí revize elektrického zařízeni ' ' -. ---. -.---.. -"-. >>,

. Návod v českém jazyce

. Servis v záruční době véetně revize těsnosti

. Dokumentaci 2x v tištěné formě a 1x na paměťovém CD ve formátu pdf, dwg.

sir. l
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Fakultní nemocnice Ostrava
IT_. listopadu 1790, 708 52 Ostrava ev. číslo objednatele: 001/OVZ/20/OOS-OD

ev. číslo zhotovitele:

til.
Termín plněni

Termín zahájení: únor 2020

N^ák'a^Zlkzaha edena objednatelem na emailovou
zhotovitele:

Termín ukončeni: do 4 týdnů

^h'!tnLlLomu;"zesekond_enzačníjednotkana(:házi na stfese diagnostického celku,
?face. se mohou vykonávat. jsn za příznivých klimatických podmínek"3""""'""'" ""'"'
smj,u,vnis trany--se-, d°h°dly;. že .zhoto</'itel nebude"ze "stranFobjednatele sankcionovár
LS6:. že"nedokončLĎil° včas'. P°k"d bude" pfíiin"ou" tJak^o7^l"S^^^^stJ^vedCT^^^^P^^^Un^KSv K^ ̂ ř^S
^^t^^'strany'date'^^avasr^^ůka^^e^^ps^s^^t'^

IV.
Místo plněni a způsob předání předmětu díla

,
1a,1ul.t[", nem°cnJceostraya ; 1I-. "st°Padu 1790/52. 708 52 Ostrava - Porubá, kondenzaénijednotka se nachází na střeše Diagnostického celku. " ~ '"'""'" ' uluu°'

1.

2.

v.
Cena a platební podmínky

^scoeun'ld7u31se01z3nénKT bTonnPaHČ'x52^9.0.sb".;o-c.enach^e smluvni strany .doh°ďy^^ene"73iol3 :'-K^bez-DPH;.KCene bude Připočtená DPH ve"vysi' 1'5'3"5)Í2^3"Kcy
Cena celkem včetně DPH činí 884 525, 73 Ke" '"'""-." - " - -s-" . ^^i^, /o rve.
Cena je splat_ná^na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:

smlouvy --. --.. -. ^..

označeni faktury, datum vystaveni, datum splatnosti,
název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele
předmět plněni,
fakturovanou částku,
označeni peněžního ústavu a éislo účtu, na který má být

.. :" ,nátežit°sti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotv"'
34: Ca"kS s?!aft^, doo 3KO,Ínu?dJeJ!.ho.dorucení'naadresu':' efa'ktur^'euu;v@fno. cz.4 ^^>Ž^Í;ra, ^de^sak>vau spravné"neb;^e^'^^3^'^dnatel

^pravnen. J; d°.cl°by. Jejisplatn°stí vrátit zhotoviteli. Ten Ji podle'chara'kteru''neud^ta^'ů'
sb?tn°opsrtavi nebo"vystaví~;1l ovou""U"<°éto ^^""^bo 'oTra'v^'efac^a^u ^^T^

5 ^nld^jln m.lné.men^p^ze-, plsemnym, dodatkemk_této sml°^ě navrženým
SSkTz'eokuvaytoa za podminek dodrzeni zá~kona"č. 134/2006"Sb":ol ozua^n';

a) ^^te^^-veske'7ch"nak'adů na. Provedeni těch cásť díla, které objednatel
,
n?w'lfo,^ou, ^eneLracLneprovádét-.Nákladynaméneprace"b"d^
^.^u^ yeite^ch-o-dpovidajiach'^
položkového rozpočtu na předméťplněnf.'
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Fakultní nemocnice Ostrava
_[7. listopadu 1790, 708 52 Ostrava ev. číslo objednatele: OOI/OVZ/20/005-OD

ev. čisto zhotovitele;

b) ^p^te;^"veske-rych-nákladu, na Provedeni těch části díla, které objednatel
nar'd,'LJ.°rm°u. "víceprac'_provádét nad rámec množství' nebo 'kvalityu >u^n'é'^eM^JIOkwrentaa^°Pol^ko^uro^^v'S^v^yvS^
^dSU.-u,ctOTány-poďe odPovidaJicich jednotkovyc'h"cen položek' a'"naklaď Bdí^
p?,Slho. rozpoctu. ,a. množství °ďsouhlaseného~objednateiem. ' '0^n"ouvánt5
p!'p^dnlc^vrcTac^ukteÍc^nel2evyužitjednotk°výc7^
využiti doporučených cen ŮRS Praha a. s.

VI.
Sankční ustanovení

;. S?^3^ipS^o^^Sa faktury zap'atit zhotoviteli úro^

^: SS^i!SÉí^ISz^1 "'".'''ol'M"-ui
3' z>hot°Y;t, eLmůze, -poveřlt P.rovedenim diía~"ebo"jeh'of"části"'jinou osobu
^^^l^^ei j/^pade^°^ni]^ ^^"^^'^"Zto^^^aS
^aplatí"°bie dnatellsmluyn i Pokutu ve vyiši ceny díla sjednai nié"touto"sml'o'ul v'oul.c

4- D°h.°dnuté-smluvni.. pokuty. zaPla" zhotovíteí vedte''škoďy, 'kťera°'v'2un'ikvneu'objednateli
porušením povinností, na než se vztahuje smTuvnFpokuía""" '"°'° v""'"c UUJeu"are"

1.

2.
3.

Vil.
Záruky

^s^^^^sa. 3 instalace dle této sm'ou^ p0 ^ ^ -s, cu od

^řhpparidnn,eje^ama,ce"^stran! zhotovrte! d,° 7, dnů od íeíích UPIatnění "a vlastni náklady.
^r^^^^, ^, p^zit' pokud vady^°^'ne^^^T^.i

Vlil.
Ukončení smlouvy

sml°.Íiv,amůze-být. ukončena Pisemnou dohodou smluvních stran, která bude
^p°radanl. v.se.ch. závazků'na'které. smluvní^ny'mohlyl plomys°l'et.'

2-^^S^S^I^0 smlouv^dstou^. =^stí P"-porušen,
3' p^°^ tet<Llm^uvy.se"za podstatné porušeni smluvnich Pov[""°sti považuje takové

^?rtu.se,nLU. ktereh°"st-rana .. p°''uěLIJICi. sn1louvu měla ^bo~moh\a"pře^o^rv žl
^me^pw nLsml.ouvy-spfiMé. ^m^^^^^^
strana nemela zájem smlouvu uzavřít; zejména (avéak'nikoíivvyluéne)':'
a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dni:'

Jehs^eJ^toviteLU J'stil-obiednatele- že d."° má-ur6iťé"vlastnosti, zejména vlastnosti

SSdS1ěné^nebo"že nemá"žád^^'"^^S^ ̂ Z
nemožnost odstraněni vady díla;

reS^evéfe se kteréko'lv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako

b)

C)
d)

sir. 3
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/20/OOS-OD
ev. číslo zhotovitele:

e y-??,padť., že. n.a maiR tek d''l-ihé smluvní strany je vedeno insolvenčni řízeni nebo je
insolvencni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu
insolvenčního řízení.

4. V případe odstoupeni od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádáni vzájemných vztahů
!?IJVis,^cích, -?.J'ž. p°skyt r"Jtymi. plněnimi mezi smluvními stranami v souladu s občanským
^ ^-n e.T učinky odstoupeni nastanou okamžikem doručeni písemného odstoupení
.

d!l^^Tmluvn'. straně; °dstouPeni od té*o smlouvy se nedotýká práva na náhradu~škody
vzniklého^ porušeni smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení.

2.
3.

4.
5.

IX.
Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou čislovanvi
dodatků.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
Postoupeni pohledávky je neplatné bez předchozího souhlasu objednatele.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zněni (dále jen "zákon o registru smluv").
V souladu se zákonem o registru smluv zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného zněni
smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.

Příloha smlouvy:
1 Specifikace prací a dodávek vzduchotechnických zařízeni - rozpočet

V Ostravě, dne ^lf- Í íoSLo V Ostravě, dne 7 . 'Z, '2.0 Z. O

Dr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

KOMFORTMÍ KLIMATIZACE s. ro.
\, J u"áck a E '' .^

724 00 03trav3-^l:c':
C! 278 23 ?A7 B'=; -.

'/čij. : +4SG c^i3 5/1D C3D V::' : ---.

'/:. []! +42060;eaaee.-i Fn< -i/
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SPECIFIKACE PRAClADODAVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENI.ROZPOČET

Investor:

Místo stavby:

část:

Čisto zakázky:
Číslo dokumentu:

Datum:

Výměna kontfenzačni fednotky pro Cytostatiku

Fakullni nemocnice Ostrava, 17. listopailu 1790. 708520slra>>Poruba
Areál FN Ostrava-Porubá, Diagnostickj' komplemenf, éástB

D.U3 TECHNIKA PROSTfiEDl STAVEB. VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZÍN.
57(2019

i D. 1.43-04

12f?019

Po;

ZAŘÍZENI Č.1 -VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA.PRQFESE VZT^
ZAftlZEN^C_1_-_VENKOVNÍKONOENZACNUEDNOŤKA.PROFEsÍÍLEKTRO

IIEZBOUČET

Doprava - 3. 6% z dodávky zarizení
Přesun hmo(

D6mwí3SL+ et(olosicltá likvidace stávajíci jednoiky
LeSeni a jeřábová technika

Komp;exni vyzkoušeni zarizeni, oživeni a vyregutovánizařizenr
Vypracováni protokolu o pfoměféni a vyregutování
Zaškoleni obsluhy

Zpracováni dodavatelsfté dokumentace

Projetí sftutečnétio provedení

Nepředvídané práce

Ostatní položky neuvedené výše

DUCHOTECHNIKA A OCHL<ZOVANlCEy<EM'(BĚZDPHJ

Měrná

jednotka

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl
kpl

kpl

}_kpl
kpl

j W
j _ kpl_

kpl

kpj

Pofet

1

1

l

l

1

1

1

1

1

I

1

1

1

Cena [Kil
Dodávita [Kč]

588257

U 130

U2 317 Ke

21686

o

4800

5000

3200

Montáž [Ki]
70906

13534

84440Kč

2500 l

l 000

1000

5000

o

o

646 573 Ke 14 W Kč

731 013 Kt Kateřina Onderková
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