
č.j. MSMT-16150/2021

SMLOUVA O PRUBEZNEM POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Kontrola, údržba a oprava věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení
(dále rovněž jako  „S m louva")

uzavíraná ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/20120Sb., občanský zákoník 

(dále Jen „občanský zákoník") mezi stranam i:

Název:

Sídlo:

IČO:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednater

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

00022985

Ing. Tomáš Beňa, vedoucí oddělení provozního

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Poskytovatel'

PYROSERVISa.s.

Kolčavka 6 9 /5 ,1 9 0  00 Praha 9 - Libeň

00570061

CZ00570061

Helenou Pekarovou, předsedkyní představenstva

I. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené sm luvní strany uzavírají tu to  Smlouvu na základě výsledků zadávacího 
řízení pro veře jnou zakázku s názvem „K ontro la , údržba a oprava věcných prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení".

2. V rámci to h o to  zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici Zadavatele 
a Poskytovatel v pozici účastníka, jehož nabídka byla na základě provedeného 
hodnocení vybrána jako nejvhodnější.



li. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je  závazek Poskytovatele provádět pro Objednatele v objektech 

Objednatele řádně a včas kom plexní údržbu věcných prostředků požární ochrany (ručních 

hasicích přístro jů) a požárně bezpečnostních zařízení (EPS, zařízení pro zásobování požární 

vodou - hydrantové systémy, zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře, požární 

ucpávky) tak, aby veškerá zařízení odpovídala ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevencí, dále jen „Vyhláška") a příslušných technických norem  (ČSN) a vydávat o 

tom  příslušná osvědčení dle požadavků Vyhlášky.

Dále je  předm ětem  Smlouvy zpracování požární dokumentace, kontrola značení únikových 

cest a východů, hl. uzávěrů médií, označení technických m ístností (stro jovny, kotelny, 

rozvodny apod.) v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., a poskytování poradenství 

z oblasti požární bezpečnosti v objektech MŠMT.

Podrobný rozpis, specifikace a um ístění příslušných požárně bezpečnostních zařízení a 

dalších systémů je uveden v Příloze č. 1 té to  Smlouvy.

III. M ísto plnění

M ístem  plnění služeb jsou ob jekty Objednatele:

•  Budova A MŠMT (Pohanský palác) Karmelitská 8, Praha 1;

•  Budovy B, C, D, E, F v areálu MŠMT, Karmelitská 5, Praha 1;

•  Budova Karmelitská 17, Praha 1;

•  Budova U Lužického sem ináře 13, Praha 1;

•  Budova Senovážné nám. 24, Praha 1;

•  Budovy archivu MŠMT, Keltská 75, Lhota u Dolních Břežan; 

případně další ob jekty dle potřeb Objednatele.

IV. Doba platnosti Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu urč itou , a to  na dobu 48 měsíců ode dne je jí účinnosti 
a zároveň na předpokládanou hodnotu veře jné zakázky 550 000,- Kč (pět set padesát tisíc 
korun českých) bez DPH. Platnost a účinnost Smlouvy končí uplynutím  doby, na níž je 
uzavřena, nebo vyčerpáním výše uvedené částky podle toho, která skutečnost nastane dříve.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb, které jsou předm ětem  té to  Smlouvy, je  stanovena ceníkem 
služeb, který tvo ří přílohu č. 2 té to  Smlouvy.



3. Objednávky musí obsahovat m inim álně ty to  náležitosti:

a) podrobnou specifikaci požadovaného plnění,

b) te rm ín  a místo plnění,

c) identifikační údaje Poskytovatele a Objednatele s odkazem na tu to  Smlouvu.

4. Kontaktní osobou Objednatele pro účely objednávání nepravidelných služeb je

5. Kontaktní osobou Poskytovatele pro účely objednávání nepravidelných služeb je

6. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel na základě té to  Smlouvy není povinen v době 
trván í Smlouvy objednat u Poskytovatele sjednané plnění. Z toho to  titu lu  si tedy 
Poskytovatel nemůže vůči Objednateli vynucovat uzavření jakékoliv dílčí objednávky 
v souvislosti s to u to  Smlouvou a požadovat na Objednateli zaplacení jakýchkoli plateb 
(m im o těch za skutečně objednanou a realizovanou službu).

VII. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel je  povinen poskytovat veškeré služby dle té to  Smlouvy s náležitou péčí a 
v souladu s právním i předpisy, které se vztahují na předm ět plnění Smlouvy. Poskytovatel 
garantu je odbornost a kvalitu poskytnutých služeb.

2. Při poskytování služeb je  poskytovate l povinen provádět kontro ly, údržbu a opravy 
hasicích přístrojů přesně a beze zbytku podle Vyhlášky, kterou se stanovují podmínky 
požární bezpečnosti a výkon státního požárního dozoru, § 9 odst. 1-9 a § 10 odst. 1 - 5 .

3. Poskytovatel v součinnosti s O bjednatelem  provede vstupní fyzickou kontro lu  prostředků 
požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a nejpozději do 1 měsíce od účinnosti 
sm louvy zpracuje plán je jich revizí a údržby a dále kontro l provozuschopnosti a zkoušek 
e lektrické požární signalizace (EPS) při provozu, včetně term ínů provádění jednotlivých 
úkonů na celé období sm louvy (dále jen „Plán údržby").

4. Poskytovatel je  povinen dodržovat term íny, dohodnuté v Plánu údržby. Jejich nedodržení 
a důsledky z nich plynoucí budou předm ětem  sankcí dle ustanovení článku XI, bodu 3 té to  
Smlouvy.

5. Poskytovatel je  povinen na žádost Objednatele bezodkladně písemně poskytnout 
jakékoliv inform ace související s realizací předm ětu Smlouvy.

6. Pokud bude hasicí přístro j např. z důvodu provádění dílenského servisu odvážen m imo 
ob jekt Objednatele, zajistí Poskytovatel prací na své náklady po tu to  dobu jeho 
p lnohodnotnou náhradu např. fo rm ou  zapůjčení jiného  vyhovujícího přístroje tak, aby 
byly nepřetržitě splňovány podm ínky požární ochrany ob jektu Objednatele.

7. Poskytovatel je  povinen na vyzvání Objednatele do ložit místo a postup ekologické 
likvidace vyřazených prostředků požární ochrany.

8. Poskytovatel je  povinen udržovat v místě plnění pořádek a Čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poskytovatel odpovídá při poskytování služby za
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2. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 jsou nejvýše přípustné a nelze je  překročit, pokud 
to  výslovně neupravuje ta to  Smlouva. Ceny obsahují veškeré náklady Poskytovatele nutné 
k realizaci p ředm ětu plnění.

3. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné 
výši.

4. Objednatel je  oprávněn {n iko liv však povinen) vyčerpat k úhradě služeb finanční 
prostředky v m axim ální výši 550 000,- Kč {pět set padesát tisíc korun českých) bez DPH. 
Poskytovateli nevzniká žádný nárok na vyčerpání celé té to  částky Objednatelem .

5. Platba bude Objednatelem  provedena vždy Ix  měsíčně na základě daňového dokladu -  
fak tu ry  (dále jen  „ fa k tu ry ") vystavené Poskytovatelem, a to  na účet Poskytovatele 
uvedený v té to  Smlouvě.

6. Poskytovatel fak tu ru je  za ceny uvedené v Příloze č. 2 -  Ceník služeb. Přílohou faktury 
v případě služeb z části A -  Pravidelné plnění bude pro toko l o provedení revize. V případě 
fakturace služeb zčásti B -  Nepravidelné p lnění musí bý t každá faktura podložena 
objednáním  služeb oprávněnou osobou ze strany Objednatele, případně doložena 
předávacím p ro toko lem  či dodacím listem.

7. Lhůta splatnosti fa k tu r je  stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. 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 j i  do data splatnosti v rá tit s tím , že 
Poskytovatel je poté  povinen doručit novou faktu ru  s novou lhů tou  splatnosti. V takovém 
případě není O bjednatel v prod lení s úhradou. Pokud term ín doručení fak tu ry  Objednateli 
připadá na období od 16. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, 
prodlužuje se splatnost fak tu ry  z původních 30 dní na 60 dní.

8. V případě zjištěných a neprodleně neodstraněných nedostatků při plnění předm ětu 
Smlouvy, které O bjednatel Poskytovateli prokazatelně vytkl, má Objednatel právo na 
pozdržení nebo neposkytnutí p latby Poskytovateli až do doby úplného odstranění 
takových nedostatků. Využití takového práva Objednatelem  vylučuje jeho  prodlení 
se splatností faktury.

9. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.

VI. Objednávky

1. V případě potřeby provedení služeb spadajících v rámci té to  Smlouvy do části B -  
nepravidelné plnění je  bude Objednatel zadávat prostřednictvím  jednotlivých písemných 
objednávek. Objednávky i je jich  potvrzení či zam ítnutí budou m ít výhradně písemnou 
fo rm u v souladu s § 559 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a budou odesílány Poskytovateli da tovou schránkou, e-mailem  nebo 
osobním předáním (s potvrzením  o přijetí), či v listinné podobě na adresu Poskytovatele.

2. Cena objednávaných služeb bude stanovena na základě cen uvedených v Příloze č. 2 -  
Ceník služeb. Term ín p lnění objednávky bude stanoven na základě dané individuální 
potřeby a bude vždy uveden v každé jednotlivé  objednávce.
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porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se odstraňování odpadů, 
ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropným i látkam i a zavazuje 
se uhrad it případné sankce a náhradu škody vzniklé na základě porušení těch to  předpisů.

9. Poskytovatel odpovídá v souvislosti s jeho  činností za dodržování bezpečnostních 
a protipožárních předpisů v místě plnění.

10. V průběhu plnění té to  Smlouvy může vzniknout potřeba provedení určitých 
nepravidelných služeb. Smluvní strany se zavazují, že při zjištění takovýchto potřeb 
neprodleně in fo rm u jí druhou sm luvní stranu a navrhnou způsob opatření k realizaci 
potřebných služeb; jakákoli nepravidelná služba podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Poskytovatel je  povinen vyvinout maximální úsilí k tom u, aby bylo 
dosaženo shody bez zbytečného odkladu poté, co byla takováto  potřeba zjištěna, k čemuž 
mu O bjednatel poskytne veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat.

11. Poskytovatel se zavazuje, že nepostoupí pohledávku Poskytovatele vůči Objednateli 
jakékoli t ře tí osobě.

12. Poskytovatel je  povinen za jis tit m axim ální flex ib ilitu  při plnění předm ětu Smlouvy, 
zejména při řešení odůvodněných po třeb  Objednatele, které vyplynou v průběhu trván í 
Smlouvy.

13. Poskytovatel je  povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit 
při výkonu finanční kontro ly  (viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon tro le  
ve veře jné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontro lním  orgánům 
při provádění finanční kontro ly  dle citovaného zákona.

14. Poskytovatel bere na vědom í, že prostory MŠMT jsou m onitorovány kamerovým 
systémem.

Vili. Práva a povinnosti Objednatele

1. O bjednatel se zavazuje Poskytovateli poskytovat včas úplné inform ace 
a předkládat mu veškeré m ateriá ly potřebné k řádnému plnění předm ětu té to  Smlouvy 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

2. Objednatel je  povinen Poskytovateli um ožnit přístup do objektů místa plnění. Term íny 
přístupu do objektů budou koordinovány prostřednictvím  kontaktních osob obou stran.

3. Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka pro potřeby 
koordinace provádění služeb s pověřeným  pracovníkem Poskytovatele.

4. Objednatel se zavazuje respektovat výsledky kontro l, provedených Poskytovatelem.

IX. Důvěrnost Informací

1. Poskytovatel se zavazuje během plnění předm ětu Smlouvy i po up lynutí doby, na kterou 
je  Smlouvy uzavřena, zachovávat m lčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při



plnění předm ětu Smlouvy dozví, a nakládat s nim i jako s důvěrným i (s výjim kou Informací, 
které již byly veře jně publikovány).

2. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací té to  Smlouvy při p lnění svých 
povinností p řijdou jeho  pověření zaměstnanci do styku s osobním i údaji ve smyslu 
Nařízení Evropského parlam entu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těch to  
údajů a o zrušení směrnice 9S/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„GDPR"), ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněném u nebo nahodilému přístupu k tě m to  údajům, je jich změně, zničení čl 
ztrátě, neoprávněným  přenosům, k je jich  neoprávněném u zpracování, jakož aby i jinak 
neporušil te n to  zákon. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení 
zákona z jeho strany.

3. Poskytovatel není oprávněn jakko liv  využít in form ace, údaje a dokumentaci, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s poskytováním služeb, ve prospěch svůj nebo ve prospěch jiné  
osoby. Poskytovatel je povinen dodržovat ty to  povinnosti také po ukončení sm luvního 
vztahu mezi O bjednatelem  a Poskytovatelem až do doby, kdy bude těch to  povinností 
zproštěn.

4. Poskytovatel je  povinen učin it veškerá nezbytná opatření k ochraně inform ací a údajů 
zpřístupněných Objednatelem .

X. Přechod vlastnických práv a záruční doba

1. Budou -  li v rámci plnění té to  Smlouvy dodány nové věcné prostředky požární ochrany 
nebo požárně bezpečnostní zařízení, přechází je jich  vlastn ictví na Objednatele okamžikem 
je jich předání a převzetí Objednatelem . Současně s je jich  dodáním budou dodána 
Prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. Předání/převzetí po tvrdí Objednatel písemně 
na Poskytovatelem dodaný Dodací list.

2. Na všechny Poskytovatelem dodané věcné prostředky požární ochrany a požárně 
bezpečnostní zařízení se vztahují m inim álně zákonem stanovené záruční doby.

3. Na všechny opravy a náhradní díly a s nim i související práce dodané poskytovate lem  se 
vztahuje záruční doba nejméně 24 měsíců.

XI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Pokud porušením  povinností Poskytovatele vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů či z té to  sm louvy vznikne Objednateli jakákoliv škoda, odpovídá za ni 
Poskytovatel, a to  bez ohledu na zavinění.

2. V případě, že Poskytovatel neplní předm ět sm louvy řádně a včas, je  Objednatel oprávněn 
uplatňovat sm luvní pokutu, a to  ve výši 0,5 % z ceny plnění za každé takové jedno tlivé  
porušení svých povinností.

3. Poskytovatel je  povinen dodržovat te rm íny dohodnuté v Plánu údržby. V případě prodlení



s dodáním revizních zpráv a /nebo zpráv o kon tro le  uhradí Poskytovatel Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 200 Kč za každý úkon, který je  zpožděn a za každý den prodlení a je  
povinen uhrad it ob jednate li uložené pokuty státním  požárním dozorem, které mají 
příčinnou souvislost s poskytovaným i službami a nesplněným i term íny.

4. Za každé jedno tlivé  porušení povinnosti zachovávat m lčenlivost dle článku IX. bodu 1 
zaplatí Poskytovatel Objednateli sankci ve výši 50.000,- Kč.

5. Uplatněním  sm luvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

6. Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly následkem nesprávného použití věcných 
prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostního zařízení, následkem 
neodborné manipulace s nim i ze strany Objednatele či jiného  subjektu, nebo vzniklé 
v důsledku nezajištění řádné ochrany přístro jů před poškozením nebo zneužitím.

7. V případě prodlení Objednatele s úhradou dle té to  smlouvy, je  Poskytovatel oprávněn 
požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné  sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

8. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle té to  Smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k je jím u zaplacení na adresu povinné 
sm luvní strany. V případě prodlení povinné sm luvní strany se zaplacením sm luvní pokuty 
nebo náhrady škody je oprávněná sm luvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo 
náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení.

XII. Odstoupení od Smlouvy

1. Od té to  Smlouvy může kterákoli sm luvní strana odstoup it, byla-li smlouva porušena 
podstatným  nebo opakovaným způsobem druhou sm luvní stranou. Za podstatné porušení 
je  ze strany Poskytovatele považováno více než Sdenní prodlení s předáním výstupů 
sjednaných služeb či neodstranění jejích nedostatků ve lhůtě delší než 5 dnů od je jich 
vytčení. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje více než 
BOdenní prodlení s úhradou fak tu ry  o p ro ti sp latnosti sjednané v č l. V. bodu 7 té to  
Smlouvy. Opakovaným porušením se rozum í porušení téže povinnosti tř ik rá t v době trvání 
účinnosti Smlouvy. Ostatní porušení smluvních povinností jsou považována za 
nepodstatná. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je  písemné odstoupení 
doručeno druhé sm luvní straně.

2. Následkem odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou 
povinny vypořádat vzájemně své závazky, a to  do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky 
odstoupení od Smlouvy. Odstoupením  od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení 
sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.

3. Smluvní strany mohou sm louvu ukončit vzájemnou písemnou dohodou.

4. Smluvní strany mohou tu to  Smlouvu ukončit rovněž výpovědí bez udání důvodu, a to  
s jednom ěsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé sm luvní straně.



XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva se uzavírá v písemné form ě, veškeré je jí změny je  možno uč in it pouze 
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma sm luvním i stranam i.

2. Otázky to u to  Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí příslušnými 
ustanovením i občanského zákoníku.

3. Smlouva a jednotlivé  dílčí objednávky nabývají p latnosti dnem je jich podpisu druhou ze 
Smluvních stran. Účinnosti nabývá Smlouva a dílčí objednávky, na které se vztahuje zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
sm luv a o registru sm luv (zákon o registru smluv), dnem je jich zveřejnění v registru smluv. 
Realizace plnění je  možná až od data účinnosti. Dílčí objednávky, na které se nevztahuje 
zákon o registru smluv, nabývají účinnosti dnem je jich podpisu druhou ze Smluvních 
stran.

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těch to  sm luv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 
m inistryně školství, mládeže a tě lovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 
sm luv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, 
a m etadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím , že 
nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo m etadat Smlouvy v registru sm luv do 30 
dnů od uzavření Smlouvy, pak je  oprávněn zajistit je jich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě 
tř í  měsíců od uzavření Smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí, že dle výše uvedeného 
budou zveřejněny i jedno tlivé  dílčí objednávky, splňují-li však samy o sobě zákonné 
podm ínky pro uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím , že 
m etadata vztahující se k výše zm iňovaným objednávkám mohou být zveřejněna též na 
webových stránkách Objednatele.

5. Poskytovatel bere na vědom í povinnost Objednatele uveře jn it tu to  Smlouvu také 
v souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky.

7. Smluvní strany uzavírají tu to  Smlouvu na základě své pravé a svobodné vůle, je jí tex t si 
přečetly a na důkaz souhlasu s ním p řipo ju jí níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 -  Popis zařízení a služeb, které jsou předm ětem  smlouvy 

Příloha č. 2 -  Ceník služeb

V Praze 

Ing . Tom áš 
Beňa

D ig itá lně  podepsa l ing .Tom áš 
Beňa
D atum : 2021.08.1814:47:26 
4-0200'

Helena 
Pekarové

D igitá lně podepsal 
Helena Pekarové 
Datum: 2021.08.18 
11:58:46 +02'00'

Ing. Tomáš Beňa 
vedoucí oddělení provozního

Helena Pekarová 
předsedkyně představenstva



Příloha č . l - Popis zařízení a služeb, která jsou předmětem smlouvy

Popis zařízení a služeb, která jsou předm ětem  smlouvy

„Kontrola, údržba a oprava věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení"

Termínem „pracovní dny" se dále označuje doba pracovního dne od 7.00 hod do 17.00 hod.

PLNĚNÍ SMLOUVY

1) Plán údržby

Za účelem plnění smlouvy provede Poskytovatel v součinnosti s Objednatelem vstupní fyzickou 
kontrolu níže uvedených prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a nejpozději 
do 1 měsíce od účinnosti smlouvy zpracuje plán jejich revizí a údržby a dále kontrol 
provozuschopnosti a zkoušek elektrické požární signalizace (EPS) při provozu, včetně termínů 
provádění jednotlivých úkonů na celé období smlouvy (dále jen plán údržby).

V plánu údržby budou uvedeny následující periodické činnosti:

1. Pravidelné roční kontro ly  ručních hasicích přístrojů
2. Pravidelné roční revize hadicových a hydrantových systémů

3. Pravidelné kon tro ly  značení únikových cest
4. Periodické tlakové zkoušky hasicích přístro jů
5. Periodické kontro ly  provozuschopnosti a zkoušky EPS při provozu
6. Roční pravidelné/periodické kon tro ly  provozuschopnosti požárních dveří
7. Roční pravidelné/periodické kon tro ly  provozuschopnosti požárních ucpávek

Výše uvedené periodické činnosti budou pro účely plnění smlouvy označovány jako část A -  
pravidelné plnění.

2) Pravidelné plnění -  část A

V rámci pravidelného plnění bude Poskytovatel kontrolovat následující zařízení:

Ruční hasící přístroje v budovách M ŠM T - budova A, B, C, D, E, Karmelitská č. 17 a U 
Lužíckého semináře 13 a Senovážné náměstí 24
Typ zařízení: Počet ks

PG6L 49

6PKT 61

6SKT 9

5SKT 6

P6T 16

S6 3

S5H 2



5SKT 5

6PRAI 10

PG6PDC 6

S2H 1

35 H 1

Ruční hasicí přístroje v objektech Lhoty u Dolních Břežan, Keltská 75

PG6E 10

PG6PDC 6

6C02 4

5C02 1

PS 6 1

Ruční hasicí přístroje v objektu Senovážné náměstí 24

SSKTe 1

5SKT 2

6PKT 35

PG6PDC 4

SPReAl 1

PSTe 1

56 2

S2Apolda 2

S5H 1

SSKTe 1

5SKT 2

Celkem 240

Typy a množství hydrantů v budovách MŠMT - budova A, B, C, D, E, Karmelitská č. 17 a U 
Lužíckého semináře 13 a Senovážné náměstí 24
Výrobci zařízení: M anfredi, Červinka, PaH, Zbrojovna Praha.

Typ zařízení: Počet ks

DN19(25) (ČSN EN 671-1) 21 ks

D 25 (starý typ  dle ČSN 730873) 11 ks

C 52 (starý typ  d le ČSN 730873) I k s

Přípojky do ob jektů 3 ks

Podzemní hydrant DN 80 Ik s

Typy a množství hydrantů v objektech Lhoty u Dolních Břežan, Keltská 75
D25 (ČSN EN 671-1) 5 ks

Přípojka do ob jektu I k s

Typy a množství hydrantů v objektu Senovážné náměstí 24
C 52 (starý typ  d le ČSN 730873) 16 ks

Přípojka vody -  veře jný vodovodní řad (suchovod není) DN 80

Požárně bezpečnostní zařízení v  budovách MŠMT Karmelitská 7 -  budova A a C, a dále 
objekty Lhota u Dolních Břežan________________________________________________________
Typ zařízení:

Kancelář č. 201 (oddělení M 2), budova A

EPS LÍTES MHU 106, budova C
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EPS LITES MHU 103, haly Lhota

Požární uzávěry otvorů v  budovách M ŠM T Karmelitská 7 -  budova B a C

Typ zařízeni: Počet ks

EW30DP3 -  p ro tipožární dveře plné, budova B 1

EI30DP3+C- protipož. dveře prosklené, drátosklo, budova C 9

EI30DP3+C -  pro tipožární dveře plné, budova C 1

Protipožární utěsnění

HILTI CP 620 pro tipožární pěna, budova B - 1  NP serverovna 7

Při pravidelných kontrolách bude Poskytovatel provádět zejména:

•  pravidelnou kon tro lu  a údržbu výše uvedených zařízení v souladu s platnou 

legislativou
a pokyny výrobců;

•  periodické tlakové zkoušky zařízení v rozsahu m inim álně Ix  po dobu trvání sm louvy 
pro každý hasicí p řístro j;

•  opatření hasicích přís tro jů  p lom bou spouštěcí a rm atu ry  a kontro ln ím , trvale čitelným 
štítkem  dle § 9 odst. 6 Vyhlášky;

•  provádění m ěření průtokových a tlakových param etrů vnitřních odběrních míst 
hydrantů dle čt. C.1.3 e-1) a čl. C.2.2 přílohy C k ČSN 730873 a čl. 6.1 e,f) ČSN EN 671- 
3 -  kontro la  přívodního a rozvodného po trub í zařízení pro zásobování požární vodou 
dle čl. C.1.3 a,c,f) přílohy C k ČSN 730873 a čl. 6.1 ČSN EN 671 -  3 ;;

•  provádění kon tro ly  vybavenosti jednotlivých vnitřn ích hadicových systémů
předepsanou výzbrojí a je jí schopnosti k požárnímu zásahu dle čl. C1.3 přílohy C 
k ČSN 730873 a ČSN EN 671 -  3 -  zaplombování funkčních odběrních míst a je jich 
označení, označení nefunkčních zařízení podle požadavků čl. C2.3 k ČSN 730873 a 
ČSN EN 671 -  3 a § 7 odst. 6 Vyhlášky č. 246/2001 Sb.;

•  provádění m ěření provozních (kapacitních) param etrů vnějšího odběrního místa 
požární vody určeného pro využití m ob iln í požární technikou jednotkam i HZS dle 
přílohy C čl.1.3. písm.
e bod 1, 2, 3, 4, 5 ČSN 730873;

•  vyřazení nefunkčních zařízení v souladu s § 9 odst. 9 Vyhlášky;
•  kon tro lu  značení únikových cest a je jich  umístění
•  periodické kontro ly  provozuschopnosti a zkoušky EPS podle § 8 Vyhlášky

•  roční pravide lné/period ické kon tro ly  provozuschopnosti požárních dveří podle § 7 

Vyhlášky

•  roční pravide lné /period ické kontro ly  provozuschopnosti požárních ucpávek podle § 7 
Vyhlášky

a veškeré další činnosti, nutné k dosažení účelu té to  smlouvy.
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Pokud bude potřeba určité zařízení (typicky hasicího přístroje) za účelem kontroly jeho funkčnosti 
dočasně odvézt mimo místo jeho určeného umístění, nahradí Poskytovatel dočasně to to zařízení 
jiným, majícím shodné funkční vlastnosti. Náklady na dopravu, manipulaci a zapůjčení náhradního 
zařízení jdou na vrub Poskytovatele. Informace o typu, počtu a umístění dočasně odvezených zařízení 
budou obsaženy v zápisu o provedení kontroly. Poskytovatel je  povinen tato zařízení zabezpečit pro 
bezpečnou přepravu.

O provedení každé pravidelné kontroly vyhotoví Poskytovatel zápis, jehož součástí bude doklad 
o provedené kontrole dle § 9 odst. 8 Vyhlášky (Revizní zpráva). Zápis bude dále obsahovat seznam 
přístrojů a zařízení vyžadujících opravu, doplnění náplní, vyžadujících dílenskou opravu, nebo 
určených k vyřazení z používání. V případě hydrantů pak seznam chybějícího vybavení, nutných 
dílenských oprav nebo oprav vyžadujících spolupráci se specializovanou (např. vodoinstalatérskou) 
firmou. V případě kontrol a zkoušek EPS, kontrol požárních dveří a požárních ucpávek vyhotoví 
Poskytovatel doklad
o provozuschopnosti zařízení dle § 7 odstavce 8 Vyhlášky.

Zápisy a doklady o provedení kontrol a zkoušek dle předchozího odstavce dodá Poskytovatel na 
adresu kontaktní osoby Objednatele vždy do 5 pracovních dnů od provedení každé jednotlivé 
kontroly nebo zkoušky.

3) Nepravidelné plnění ~ část B

V rámci nepravidelného plnění bude Poskytovatel provádět zejména:

•  opravy a údržbu hasicích přístro jů  objednatele včetně dodání náhradních dílů pro
provedení těch to  oprav, v případě potřeby dodání nových typově shodných hasicích
přístro jů;

•  provádění vým ěny nefunkčních, neopravite lných a poškozených hasicích přístrojů 
ob jednate le  za přístro je  nové;

•  provádění výměny nefunkčních, neopravite lných a poškozených hydrantových 
zařízení či je jich  součástí za nové;

•  m ontáž nových zařízení v souladu s § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky, přizpůsobení uchycení 
zařízení pro umístění na původní m ísto určení;

•  vým ěnu a doplnění značení únikových cest;

•  servisní zásahy v případě m im ořádných událostí v pracovních dnech a ve dnech
pracovního klidu;

•  poradenství v oblasti požární ochrany odborně způsobilou osobou 

a veškeré další činnosti, nutné k dosažení úČelu té to  smlouvy.

Pokud bude potřeba určité zařízení (typicky hasicího přístroje) za účelem výměny nebo opravy 
dočasně odvézt mimo místo jeho určeného umístění, nahradí Poskytovatel dočasně to to zařízení 
jiným, majícím shodné funkční vlastnosti. Náklady na dopravu, manipulaci a zapůjčení náhradního 
zařízení jdou na vrub Poskytovatele. Poskytovatel je povinen tato zařízení zabezpečit pro bezpečnou 
přepravu.
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činnosti, prováděné v rámci nepravidelného plnění budou vykonávány vždy na základě objednání 
té to činnosti Objednatelem. Činnost může být objednána na základě:

•  ob jektivního vzniku havarijn í situace;
•  zjištění po třeby provedení činnosti pracovníky Objednatele;
•  doporučení provedení činnosti na základě pravidelně prováděné kontro ly  nebo 

m im ořádně provedené kontro ly;
•  zjištění orgánu státního požárního dozoru.

Provedení činnosti/dodání zařízení v rámci nepravidelného plnění musí být vždy předem 
odsouhlaseno odpovědným pracovníkem Objednatele.

Pro stanovení ceny za provedení činnosti/dodání zařízení v rámci nepravidelného plnění musí být 
doloženo, že se jedná o cenu obvyklou, vypovídající o relativně objektivní hodnotě činností či věcí 
v daném čase. Pro tyto účely doloží Poskytovatel Objednateli relevantní ceníky dodavatelů, jejichž 
výrobky či práce budou pro nepravidelné plnění užity. Objednatel má právo ověřit si navržené ceny 
vlastním průzkumem.

Součástí faktury za nepravidelné plnění bude vždy doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje 
nebo zařízení obsahující náležitosti dle § 7 a 9 vyhlášky.

4) Vedení evidence prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Poskytovatel je povinen vést evidenci prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 
vytvořenou na základě fyzické vstupní kontroly dle bodu 1) té to  specifikace. Do této evidence bude 
průběžně zaznamenávat kontroly, výměny a opravy evidovaných zařízení s vyznačením data změny, 
předmětu změny a jména odpovědné osoby, která vystavila potvrzení o provedení kontroly vč. data 
jejího provedení.
Aktuální verzi evidence zařízení bude Poskytovatel předkládat Objednateli ke kontrole vždy ke konci 
čtvrtletí daného roku. Poslední aktuální verze evidence zařízení bude dodána ve stavu kdatu 
ukončení smlouvy a bude součástí závěrečné faktury Poskytovatele.
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Příloha č. 2 - Ceník služeb

Ceník služeb

Komplexní údržba hasicích přístrojů a hydrantů v budovách MŠMT

Úkon
Cena za jednotku 

bez DPH
Část A - Pravidelné plnění

Pravidelná roční revize RHP (cena za 1 ks hasícího přístoie) 138,00 Kč
Periodické tlakové zkoušky RHP (cena za kus), typ:
6PKT, P6T, PG6L, PG6HI 460,00 Kč
S2 390,00 Kč
35 390,00 Kč
36 390,00 Kč
Pravidelná roční revize hydrantových systémů (za protokol) 1,00 Kč
Pravidelná roční revize jednoho hydantu 290,00 Kč
Pravidelná kontrola značení únikových cest (za 1 kontrolu) 1 000,00 Kč
Vedení evidence a zpracování zpráv (roční paušál) 1,00 Kč
Část B - Nepravidelné plnění

Nákup RHP (cena za kus), typ:
P4 430,00 Kč
P6 (s manometrem) 790,00 Kč
82 (sněhové) 890,00 Kč
35 1 190,00 Kč
Značení únikových cest
Fotoluminíscenční značení (20x10 cm) (cena za kus) 150,00 Kč
Vylepení a návrh značení (zajeden úkon) 100,00 Kč
Servisní zásahy (hodinová sazba)
Servisní zásah nad rámec výše uvedených kontrol v pracovní dny 790,00 Kč
Servisní zásah nad rámec výše uvedených kontrol mimo pracovní dny a ve 
svátky 1 250,00 Kč
Poradenství v oblasti požární ochrany odborné způsobilou osobou 890,00 Kč

Kontroly provozuschopností a zkoušky činnosti EPS při provozu

Úkon (za lednu kontrolu) Cena za jednotku
Pravidelná půlroční kontrola provozuschopnosti za provozu 30 000,00 Kč

Pravidelná roční zkouška při provozu 32 000,00 Kč

Kontroly provozuschopnosti požárních dveří a požárních ucpávek

Úkon (cena za kus) Cena za iednotku
Roční pravidelné / periodické kontroly provozuschopnosti požárních dveří 78,00 Kč
Roční pravidelné / periodické kontroly provozuschopnosti požárních ucpávek

98,00 Kč
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