
RÁMCovÁ SMLOUVA o DÍLo č. vz/2020/2/07-RSD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní stranv:

Zhotovitel:
IK TOP S.r.o.
jejímž jménem jedná Ivo Klívar,
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39171
Sídlo: Bohuslavice u Zlína 198, 763 51 Bohuslavice u Zlína
IČ: 24273384
DIČ: 24273384
Bankovní Spojení: 219876517/600

a

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan `ľUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 621 8213 7
DIČ: cz62182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna a.S.

Clánek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provádět pro objednatele:
a) pravidelné roční kontroly těSnoSti chladicího okruhu klimatizací a Zařízení
Vzduchotechniky při Splnění všech požadavků právních předpisů a čištění klimatizací a
Zařízení vzduchotechniky,
b) diagnostiku závad a opravy závad klimatizací a Zařízení vzduchotechniky na
Základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele,

přičemž specifikace klimatizačních zařízení a Zařízení Vzduchotechniky, kterých Se bude
plnění Zhotovitele týkat, je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou Součástí této Smlouvy
(dále téžjen „M ").

2. Součástí díla jsou Vždy rovněž všechny práce Související S dílem, Včetně uvedení okolí
místa provádění díla do původního Stavu, dopravy a přesunů věcí, materiálu a hmot a dalších
pomocných činností, jakož i odvoz a likvidace veškerého odpadu.

3. Mimo vlastní provedení díla je Součástí díla dále zejména, nikoliv však výlučně:

0 veškeré práce a dodávky Související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejména osob v místech dotčených pracemi),



0 Zabezpečení místa provádění díla, Zajištění bezpečnosti práce a Ochrany životního
prostředí.“

4. Zhotovitel potvrzuje, Že se v plném rozsahu seznámil S veškerými podklady pro
provádění díla, že jsou mu Známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

Článek 2
Pravidelný servis klimatizací a vzduchotechniky

l. Zhotovitel se Zavazuje provést pro objednatele vždy jednou ročně, v době Sjednané
v následujícím odstavci:

a) pravidelnou roční kontrolu těsnosti chladicího okruhu klimatizací a zařízení
vzduchotechniky při Splnění všech požadavků právních předpisů a
b) čištění klimatizací a Zařízení vzduchotechniky,

a to u všech klimatizačních zařízení a zařízení vzduchotechniky uvedených v příloze č. l této
smlouvy.

2. Veškeré činnosti uvedené v předchozím odstavci budou u všech klimatizačních
Zařízení a zařízení vzduchotechniky uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy provedeny v době
trvání této Smlouvy v následujících obdobích:

a) poprvé v době od 3.6.2020 do 30.6.2020,
b) podruhé v době od 1.4.2021 do 30.4.2021 a
c) potřetí v době od 1.4.2022 do 30.4.2022.

Konkrétní termíny pro provedení činností v uvedených časových rozmezích Si Smluvní Strany
Sjednají pro jednotlivé výjezdové základny Objednatele Samostatnou e-mailovou dohodou, ve
vztahu k obdobím uvedeným pod písm. b) a c) vždy nejpozději 15 dnů před jejich Započetím.

3. Místem plnění podle tohoto článku Smlouvy jsou jednotlivé výjezdové Základny
objednatele uvedené v příloze č. l této smlouvy.

Článek 3
Opravy závad klimatizací a vzduchotechniky

1. Zhotovitel se dále Zavazuje provádět pro objednatele podle potřeby diagnostiku Závad
a opravy Závad klimatizací a zařízení Vzduchotechniky, a to u klimatizačních Zařízení a
zařízení vzduchotechniky uvedených v příloze č. l této smlouvy. Každé jednotlivé provedení
diagnostiky závady a opravy závady podle předchozí věty budou smluvní Strany označovat
jako jednotlivé dílo. Jednotlivá díla budou prováděna podle potřeby objednatele na základě
jednotlivých dílčích objednávek objednatele, které budou podávány objednatelem zhotoviteli
prostřednictvím e-mailu.

2. Zhotovitel je v případě každého jednotlivého díla povinen Zahájit provádění
diagnostiky Závady v místě provozu zařízení nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení
jednotlivé dílčí objednávky objednatele. Nesplní-li zhotovitel termín uvedený vpředchozí
větě, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý



Započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody.

3. Na Základě každé dílčí objednávky objednatele bude Sepsán Zakázkový list, který bude
mít povahu dílčí jednotlivé Smlouvy O dílo uzavřené na Základě této rámcové Smlouvy
ohledně jednotlivého díla objednaného objednatelem. Zakázkový list bude obsahovat Zejména
Specifikaci předmětu a obsahu jednotlivého díla (především určení Zařízení a popis vady),
určení místa plnění, cenu jednotlivého díla a termín dokončení jednotlivého díla.

Clánek 4
Cena

1. Ceny Za pravidelné roční kontroly těsnosti chladicího Okruhu klimatizací a Zařízení
vzduchotechniky při splnění všech požadavků právních předpisů a čištění klimatizací a
Zařízení vzduchotechniky Sjednaly smluvní Strany V příloze č. 1 této Smlouvy. Tam Sjednané
ceny Zahrnují veškeré náklady na Spotřební materiál a náklady na dopravu Zhotovitele a
materiálu na jednotlivé výjezdové Základny objednatele, avšak nezahrnují cenu případně
doplňovaného chladiva, kterou se objednatel Zavazuje uhradit zhotoviteli podle skutečného
Obj emu doplněného chladiva a ceny chladiva vycházející Z cem'ku Zhotovitele.

2. Ceny Za jednotlivá díla Spočívající v diagnostice a opravách Závad klimatizací a
Zařízení vzduchotechnikybudou v jednotlivých dílčích Smlouvách o dílo stanovovány podle
ceny (hodinové Sazby) Za diagnostiku Závad a Opravy Závad klimatizací, kterou Si smluvní
Strany sjednaly ve výši 400,- Kč/hod. bez DPH, a podle předpokládaného časového rozsahu
prací zhotovitele v rámci daného jednotlivého díla. Objednatel dále uhradí zhotoviteli 'cenu Za
Spotřební materiál a náhradní díly potřebné k provedení jednotlivého díla a náklady na
dopravu Zhotovitele a materiálu do místa plnění, a to podle ceníku Zhotovitele platného v den
uskutečnění dílčí objednávky objednatele.

3. Veškeré ceny Za Spotřební materiál, chladivo, náhradní' díly a dopravu účtované
Zhotovitelem podle této Smlouvy nesmějí přesahovat ceny v místě a čase obvyklé.

4. Poplatky za odvoz a likvidaci veškerého odpadu, případné další činnosti Související
S realizací díla hradí Zhotovitel a má je Zahmuty v ceně díla.

Článek 5
Platební podmínky

l. Zhotovitel nemá nárok na uhrazení Zálohy na cenu díla ani její část.

2. Ceny Za pravidelné roční kontroly těsnosti chladicího okruhu klimatizací a Zařízení
vzduchotechniky při Splnění všech požadavků právních předpisů a čištění klimatizací a
Zařízení vzduchotechniky budou hrazeny vždy po provedení díla, na Základě faktury
vystavené až po úplném provedení díla na Všech Zařízeních a na všech výjezdových
Základnách objednatele uvedených v příloze č. l této Smlouvy.



3. Ceny Za jednotlivá díla Spočívající V diagnostice a opravách závad klimatizací a
Zařízení vzduchotechniky budou uhrazeny vždy po Zhotovení každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den předání jednotlivého díla objednateli,
po oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně předání jednotlivého díla.

4. Doba Splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení objednateli.

5. Zhotovitel Se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
Stanovené obecně Závaznými právními předpisy a Smluvními ujednáními. V případě, že
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve
faktuře některá Z náležitostí, je objednatel Oprávněn fakturu Vrátit zhotoviteli do doby její
Splatnosti. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vystavit do 5 dnů od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve Sjednané délce běží Znovu ode dne
doručení opravené faktury.

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči objednateli vzniklé Z této
Smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti
Z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu objednatele. Zhotovitel
není oprávněn jednostranně započíst Své pohledávky Za Objednatelem vůči pohledávkám
objednatele Za zhotovitelem, ledaže jde o pohledávky zhotovitele vůči objednateli, které byly
přiznány pravomocným rozhodnutím soudu.

7. Zhotovitel se Zavazuje neprodleně Oznámit objednateli, (i) že příslušný Správce daně
zhotovitele pravomocně rozhodl o tom, že zhotovitel je dle § 106a Zákona č. 235/2004 Sb., O
dani Z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“), nespolehlivým plátcem, a/nebo (ii) Svou
platební neschopnost nebo Zřejmou hrozbu jejího vzniku a/nebo (iii) jakoukoliv jinou
Skutečnost, která by měla nebo mohla mít vliv na včasné a řádné odvedení DPH. Objednatel
je oprávněn odvést částku DPH Z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému
Správci daně zhotovitele, a to v návaznosti na § 109 a 109a Zákona O DPH, (i) pokud nastane
jakákoliv Z výše uvedených událostí a/nebo (ii) má-li objednatel podezření na neuhrazení
DPH zhotovitelem a/nebo (iii) má-li objednatel podezření, že zhotovitel krátí či láká daňové
výhody a/nebo (iv) pokud zhotovitel bude požadovat úhradu na bankovní účet, který nebude
zveřejněn v souladu S § 96 Zákona o DPH. V takovém případě tuto Skutečnost objednatel bez
zbytečného odkladu oznámí zhotoviteli. Úhradou DPH na účet Správce daně Se pohledávka
zhotovitele vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení
Smluvního vztahu Za uhrazenou. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje neprodleně písemně oznámit
objednateli, zda takto provedená platba je evidována jeho Správcem daně.

Čıánek 6
Provádění díla

l. Objednatel má právo určit rozsah a dobu provádění každého jednotlivého díla na
Základě této rámcové smlouvy podle Svých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu
ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na své nebezpečí ve
sjednané době. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.



2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel Samostatně S vynaložením náležité odborné
péče a je povinen dodržovat Všechny příslušné obecně Závazné právní předpisy i technické
a jiné Závazné normy. Zhotovitel Se Zároveň Zavazuje respektovat Veškeré pokyny
objednatele, týkající Se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele. Dílo bude provedeno v nejvyšší dosažitelné kvalitě, a
v souladu S příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tj. Zejména
českými technickými normami a evropskými normami.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé jeho fázi. Zjistí-li
objednatel, Že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat Se toho, aby Zhotovitel odstranil vady. vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže' Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit Od Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče.

5. Zhotovitel v plné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při
provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále Se
zhotovitel Zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy Souvisejicí S realizací dila.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen
doložit.

7. Nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen
vyklidit místo provádění díla a uvést jej do původm'ho Stavu.

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez
písemného souhlasu objednatele. I pokud objednatel provádění části díla třetí osobou
odsouhlasí, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pokud Objednatel
provádění části díla třetí osobou (Subdodavatelem) odsouhlasí, je Zhotovitel povinen Zavázat
Subdodavatele ve Stejném rozsahu a k plnění Stejných závazků, k jakým Se Zhotovitel Zavázal
touto Smlouvou.

Článek 7
Předání a převzetí díla

1. O průběhu předání a převzetí díla pořídí objednatel Zápis, ve kterém Se mimo jiné
uvede ipřípadný soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a pokud Se objednatel na
Základě své výlučné úvahy rozhodne dílo i S nimi převzít, a termín jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do Zápisu Svoje důvody.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné
vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve Spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V
tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v
zápise o předání apřevzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo
nedodělky.



3. Vadou Se pro účely této smlouvy rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla či jeho části, Stanovených touto Smlouvou a obecně Závaznými předpisy.
Nedodělkem Se rozumí nedokončená práce oproti Smlouvou nebo jednotlivou Smlouvou
definovanému rozsahu díla.

Článek 8
Odpovědnost za vady a záruka

l. Zhotovitel Odpovídá Za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za Vady díla, na něž Se
vztahuje Záruka Za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této Záruky.

2. Ustanovení § 2618, § 2110, § 2111 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, se ve
vztahu založeném touto Smlouvou neužije.

3. Zhotovitel poskytuje Za každé jednotlivé dílo záruku v délce 6 měsíců, přičemž Záruka
počíná běžet ode dne předání a převzetí daného jednotlivého dila. Po tuto dobu odpovídá
Zhotovitel Za vady, které objednatel Zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Tím nejsou
dotčeny případné delší Záruční doby poskytované Výrobcem na jednotlivé věci použité při
provádění jednotlivého díla.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené době po
jejich Zjištění, nejpozději do uplynutí Záruční doby. Oznámení (reklamaci) odešle
doporučenou poštovní Zásilkou na adresu Zhotovitele uvedenou v Záhlaví této Smlouvy. V
reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak Se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým Způsobem požaduje Zajistit nápravu, tj. jaké nároky Z Vad uplatňuje.
Obj ednatel je Oprávněn

a) požadovat Odstranění vady dodáním náhradního plnění,
b) požadovat Odstranění Vady Opravou, je-li Vada Opravitelná,
c) požadovat přiměřenou Slevu Ze Sjednané ceny,
d) odstoupit Od dílčí smlouvy vztahující Se k jednotlivému dílu.

Obj ednatel je oprávněn Vybrat Si ten nárok, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně Oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že reklamaci
objednatele uznává. Pokud zhotovitel vadu uznává, musí písemně Sdělit, V jakém termínu
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů Od obdržení reklamace.
Nestanoví-li Zhotovitel termín nástupu k odstranění vad, pak platí lhůta 5 dnů Od obdržení
reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i
reklamace Odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty Se považuje za včas
uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované Vady, nejpozději
však do 5 dnů po obdržení reklamace.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k Odstranění reklamované Vady ani do 7 dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel Oprávněn pověřit Odstraněním vady jinou odbornou



právnickou nebo fyzickou Osobu. Veškeré v Souvislosti S tím vzniklé náklady uhradí
objednateli Zhotovitel.

Článek 9
Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

l. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným Dodatek ke Smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy,
protokoly apod., se Za Změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná
dohoda o celém jejich obsahu.

2. NastanOu-li u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je
povinna to ihned bez Zbytečného odkladu Oznámit druhé Straně a vyvolat jednání Zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Objednatel je Oprávněn odstoupit Od této rámcové Smlouvy, pokud Zhotovitel
Opakované porušil svou povinnost vyplývající z této rámcové Smlouvy nebo Z některé dílčí
Smlouvy uzavřené na Základě této rámcové Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit 0d této
Smlouvy, pokud je Objednatel opakovaně vprodlení s úhradou faktury objednatele O dobu
delší než 20 dnů.

4. j Chce-li některá Ze stran od této Smlouvy odstoupit na Základě ujednání Z této Smlouvy
vyplývajících, je povinna Svoje Odstoupení písemně doporučenou poštovní Zásilkou oznámit
druhé straně S uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být
dále uveden důvod, pro který Strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňuje.

5. Nesouhlasí-li jedna Ze Stran s důvodem odstoupení druhé Strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámítnejpozději do deseti dnů po obdržení Oznámení
o odstoupení.

Článek 10
Doba trvání smlouvy

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 3.6.2020, ne však dříve než dnem Zveřejnění této Smlouvy V registru Smluv
podle Zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva Se uzavírá na dobu určitou do dne 31.12.2022.

2. Smluvní vztah je možné ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
- výpovědí objednatele, při dodržení smlouvou stanovené výpovědní lhůty,
- odstoupením od smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta činí l měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla
výpověď doručena Zhotoviteli.



Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva, jakož i Veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S Výjimkou kolizních ustanovení, Zejména pak příslušnými ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb, občanského Zákoníku, V platném Znění. Smluvní Strany Sjednaly, že
Veškeré spory Vzniklé Z této Smlouvy nebo V Souvislosti S ní, které Se nepodařilo Odstranit
vzájemným jednáním Smluvních Snan, budou rozhodnuty věcně příslušnými Soudy v České
republice, přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla objednatele.

2. Obě Smluvní strany prohlašují, že Se Seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejích
příloh a S celým obsahem Smlouvy Souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla
Sjednána V tísni ani Za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tato Smlouva je Sepsána a podepsána Ve dvou Vyhotoveních, Z nichž každá Ze
Smluvních stran obdrží po jednom.

4. Tato Smlouva, jakož i Veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S výjimkou kolizních ustanovení.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má Veškerá práva a Způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto
Smlouvu a aby plnil závazky vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní
překážk , které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků.

------------------
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Příloha č. 1

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO č. VZ/2020/2/07-RSD
uzavřené mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:
IK TOP s.r.o.

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace klimatizačních zařízení a zařízení vzduchotechniky a ceník pro pravidelné
roční kontroly těsnosti chladicího okruhu klimatizací a zařízení vzduchotechniky při
Splnění všech požadavků právních předpisů a čištění klimatizací a zařízení
vzduchotechniky:

Vnásledujících tabulkách Se uvádí cena Za jednu pravidelnou roční kontrolu těsnosti
chladicího okruhu klimatizace a Zařízení vzduchotechniky při Splnění všech požadavků
právních předpisů a čištění klimatizace a Zařízení vzduchotechniky.

Výjezdová základna ZZS Kroměříž, Havlíčkova 3549/73

mi' cnnzn

Typ W' ŠŤ'GŤÁW äťm' 53333“imatizaøe 3332;' 3211132"

TOSHIBA 'Muıfl SIS'III InverIer AR'410 2+1 Íìzgg 1600

TOSHIBA MuıIi SpIII Invener 2'410 2+1 ęžggg 1600

TOSHIBA Multi split InverIer ,541° 3+1 Ííżgg 1800

TOSHIBA MuIII SpıiI Inverıer 2410 3+1 3288 1800

TOSHIBA MuıIi SpIII ınverIer 2'410 2+1 Ťíggg 1600

TOSHIBA SpıIIınverIer 2'410 1+1 125880 1500

,< žžššg





. R-410 3x625SINCLAIR Splıt ON/OFF A 3+3 3x625 3750

GREE Split air conditioner indoor R 32 1 +1 1X500 1500
unit 1x1000

R-410 1x500DAIKIN A 1+1 1x1000 1500

Celkem za všechny jednotky 18250 18250

Výjezdová základna ZZS Morkovice - Slížany, Nádražní 871

øč
označ i šçžšrí' Ězę'ìtę"On

Typ chladiva jednotky) afgäovní mg'gflkem
klimatizace 333312' 3m"

_ R-410 2x1000SINCLAIR Splıt A 2+1 1x1500 3500

, R.410 2x1000 3500.|.SINCLAIR Splıt A 2 1 1x1500

- R-410 1x500 1500
+SINCLAIR Splıt A 1 1 1x1000

Celkem za všechny jednotky 8500 8500

Výjezdová základna ZZS Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1690

P č0 =fžšš 12m-Zna VIITyp øhıađiva jednotky + Ĺfš'äwm gzı'glfiflh'"
klimatizace mml'äí 21:32"

. R-410 1x700
FUJITSU Splıt lnverter A 1+1 1x1000 1700

. . R-410 3x500I l +FUJITSU Multı Sp ıt nverter A 3 1 1x1600 3100

. . R-410 2x500
+ 21FUJITSU Multı Splıt lnverter A 2 1 1x1 100 00

. . R-410 2x500FUJITSU Multı Splıt lnverter A 2+1 IXHOO 2100

. . R-41O 2x500
FUJITSU Multı Splıt lnverter A 2+1 lxl 100 2100

Celkem za všechny jednotky 11100 11100



Výjezdová základna ZZS Uherské Hradiště, J.E.Purkyně 1512

čì'äfëšfl má
Typ gšıgzžsy 32:22:“ + (venkovní Cena celkem

k , nebo bez DPH
klimatizace m'nâu' šgüřggH

Z

SINCLAIR Split R-410 A
3+1 Ííšgg 2100

SINCLAIR Split R-410 A 4+1 Ííšgg 2300
sıNCLAıR Split R-410 A 4+1 4x500 2300

1x300

SINCLAIR Split R-410 A 1+1 1x800 1800
lxlOOO

SINCLAIR Split R-41O A
1+1 łíìggo 1800

SINCLAIR S Iit R-410 A
p 1+1 313830 1800

SINCLAIR s ıit R-410 A ý
p 4+1 Íìšgg 2300

Celkem za všechny jednotky 14400 | 14400

Výjezdová základna ZZS Uherský Brod, tř. Partyzánů 364

č zíäšflf- mir..o i -flni .Typ nıfı'ŠÍnÍŠ' Lang; m'ýˇ'“ zzgggflkflm
klimatizace ,ľ'fdnâky :zitřggH

Z

_ 7 90DAıKıN Ž 41° 7+1 1208 7000

Celkem za všechny jednotky ý 7000 7000

Výjezdová základna ZZS Suchá Loz č.p. 396

č i Pcřižzet Cena za
O ', ' d tk

Typ cłfl'áęlisáı izıęıitřâi" Izegzovliıí mäšflkem

klimatizace xxx: CSIÍ'ŠMJ



jednotky bez DPH

. R-41 0 3x1200SINCLAIR | +Spıt A 3 1 1x1400 5000

SINCLAIR spıit É'410 1+1 łxìggg 2000
X

Celkem za všechny jednotky 7000 7000

Výjezdová základna ZZS Buchlovice, Náměstí Svobody 871

Pøčøı c
označenı :gignerı hama

Typ øhıfldıva jøánøıky + n'äwm gzzëzfł'km
- - venkovní .klımatızace Jednotky :23214

. R-41 0 2x1 000SINCLAIR I +Spıt A 2 1 1x1500 3500

SINCLAIR Spıit 2'410 1+1 IXIOOO 2250
1x1250

FUJITSU 2-410 1+1 łxłggg 2250
X ı

Celkem za všechny jednotky 8000 8000

Výjezdová základna ZZS Zlín, Peroutkovo nábřeží 434

Pøäı i
za en' Cena zavnıırnı .

Tvn 32m LM“ 525534", mw“
klimatizace l vzduchotechniky Lfigěçí 2:2 DĚ'IŽI' )

AUXB-18, 14 LATF/ R-410 A 4x500FUJITSU FUJITSU AJYA_72 4+1 1x1000 2000

_ R-410 AFUJITSU AUXB 7, 9, 12 LATF/ 7+1 7x500 4500
FUJITSU AJYA-126 1x1000

_ R-410 A
- lxlOOO

R-410 A
DAIKIN DAIKIN FTYN50/RYN50 1+1 IXSOO 1500

1X1000
R-410 A

DAIKIN DAIKIN FTYN50/RYN50 1+1 ìxíggo 1500
X



AUXB-18, 14 LATF/ R-410 2x500 1800
FUJ'TSU FUJITSU AJYA-72 A 2+1 1x300

AUxB-18, 14 LATF/ R-410 2x500 1800
FUJ'TSU FUJITSU AJYA-72 A 2+1 1x300

FTX825K3V1B / R-410 5x400 2500
DA'K'N 5M×890E3v383 A 5+1 1,4500

FTX825K3v1 B / R-410 5x400 2500
DA'K'N 5MX890E3V383 A 5+1 1x500

FXAQ32PAv1 R_41 o 5x400 2500
DAIKIN FXAQ40PAv1 / A 5+1 1x500

RxYSQ6T8YB

ACOND ACOND MCA/MUC 18 §41“ 1+1 1x500 15001x1000

DAIKIN DAIKIN FTYN25/RYN25 R410 1+1 1x500 150°A 1x1000

DAIKIN DAIKIN FTYN50/RYN50 2'410 1+1 1x500 15001x1000
Multi Split Inverter R- 2x500 1800

+TOSHIBA 410A 2 1 1x800

AUXBOQGALH, AUXB14GALH, 7x500 4500
AUXB24GALH, AUXBSOGALH / 1,0000

FUJ'TSU AJY144LELAH R- 7+1
410A
vZT jednotka vENTUS vS10-R-PH-T 3000 3000

vENTUS Fiıtry přívod vS10P.FLT G4, EU4 1
Fiıtry odvod vS10P.FLT G4, EU4
vytápèoi jednotka SAHARA MAXX 1500 1500

GEA HN12.UWARAB.BKD 1
Kapsový filtr ZH4.3903

RIB Větrací rekuperátor RIB 2500 Sorke 1 1350 1350
Fiıtr MK RIB 2500-2ks, G4

ALTEKO vetraoi jednotka TERNO - 8200, 1 800 800
ALTEKO vètraoi jednotka TERNO - 8315 1 950 950
Vzduchotechnik Odsavač POC 6 1470 1470
Chrastava Kapsový filtr KF1

Ventilační klimatizační jednotka ERTO 2240 2240
VZT Dospel 4/A-5A/1-1/L 1

Filtry G4,2ks 592x542mm
(5komor),2ks 592x287(3komory)



' VZT vZT jednotka HFC4 c.ı.c. Hřebec 2750 2750
Filtr rámečkový G4 - 544x215x5

y Celkem za všechny jednotky 49960 49960

Výjezdová základna ZZS Zlín, UI. L. Váchy 602

o če i :ažřšêç'i' galaxii"Tvn v?ˇ?~" flˇëiflvfkvż :222333 :3:2.:333
klimatizace Éá'xtzç' :izıřggH

1 1 OTADIRAN Duo Split ON/OFF R-410 A 1+1 X 5 o 3000
1x1 500

2 10SINCLAIR Split ON/OFF R-410 A 2+1 x 00 3000
1x1000

Celkem za všechny jednotky 6000 6000

Výjezdová základna ZZS Vsetín, Nemocniční 940

Počet cena za
zařízení

o če ıfl'ni ' i°d"°*k"Typ 0533;* mm“ 3 Infš'ľˇ“ ĚZL'ĚĚÍIM
klimatizace :ŠJ'ÁˇŠÍĹQ' :glztřggH

DAIKIN FHC-35F/R 35DB (R22) R 410 A 1+1 1x800 1800
1x1000

DAIKIN FHc-45F/R-4SDB (R22) R-410 A 1+1 1x800 1800
1x1000

4x500 2500
_ +1LG R 41 O A 4 1x500

6x400 3000- +LG R 410 A 6 1 IXÓOO

. 1x800 1800
- +Carrıer R 410 A 1 1 IXIOOO

2x500 2000. _ +1SINCLAIR Splıt R 410 A 2 1x1000

_ 2x500 2000- +SINCLAIR Splıt R 41OA 2 1 1x1000

Celkem za všechny jednotky 14900 14900



Výjezdová základna ZZS Valašské Meziříčí, U Nemocnice 1511

Počet
zařízení, .cena za

Typ gıfıgzžä'í šläfıřgtíky + žťıgíıızgvlni Cena celkem

klimatizace Y°"k°ˇ"í :zaęnfi bez DPH
1*“k bez DPH

. . 4x500
SINCLAIR Multı Splıt Inverter R410 4+1 1x1000 3000

. . 4x500
+SINCLAIR Multı Splıt Inverter R410 4 1 1x1000 3000

. . 3x500
SINCLAIR Multı Splıt Inverter R410 3+1 1x1000 2500

1x1000. R_ +
SINCLAIR Splıt Inverter 410 1 1 1x1000 2000

1x1000
FUJITSU R-410 1+1 1×1000 2000

Celkem za všechny jednotky 12500 12500 _

Výjezdová základna ZZS Rožnov pod Radhoštěm, Nábřeží Dukelských hrdinů
2950

Počet cena za
zařízení

Označení vnitřní I jednotku .. (venkovní Cena celkem

klim-Iáxtłigace ch'adm xxx; :Éăgnn bez DPH
jednotky bez DPH

. . 4x500
+SINCLAIR Multı Splıt Inverter R410 4 1 1x1000 3500

3 500
SINCLAIR Multi Split Inverter R410 3+1 X 3000

1x1500

00
SINCLAIR Multi Split Inverter R410 3+1 3x5 3000

1x1500

1 x1 000
N LA ' +1 2 0SI C IR i Splıt Inverter R410 1 1x1500 50

Celkem za všechny jednotky 12000 12000



IK TOP S.r.o.
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