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Akce: Nemocnice Pelhřimov – bezpečnostní upgrade stávajícího software pro řízení MaR    

 
Vážení,  
 
Zasíláme Vám k projednání nabídku na provedení bezpečnostního upgrade instalovaného systému měření a regulace. 
 

1. Předmět díla - popis technického řešení: 

 
V souvislosti s výstavbou nové budovy – Pavilon péče o rodinu a instalací nových technologií je nutné provést upgrade 
stávajícího software MaR. 
Projekt měření a regulace byl zpracován v roce 2019. Tento projekt zcela správně popisuje integraci nového objektu do 
stávajícího dispečerského pracoviště. 
Od doby zpracování Projektu došlo k velkému posunu ve verzích operačních systémů Windows a s tím souvisejícím 
vyvolaným nárokům na zabezpečení a ochranu systémů. Na tento vývoj systém Metasys reagoval novými verzemi jak 
hardware tak software. 
Vzhledem k době, která uplynula od projektu do realizace došlo k situaci, kdy aktuálně instalované dispečerské pracoviště 
v nemocnici používá Metasys verze 8 a je instalováno  na počítači s operačním systémem Windows 8  z roku cca 2017. 
Aktuálně se dodává Metasys verze 12 a počítače s OS Windows 11.  
Nyní dodávané síťové automatizační jednotky Metasys jsou dodávané s nejnovější verzí firmware 12 a způsobem 
zabezpečení, které nekoresponduje s používanou verzí Metasys 8. 
V projektu také není uvažováno s integrací kogenerační jednotky ani chladících strojů. Tato integrace není možná do 
stávající verze Metasys 8 z roku 2017. 
Vzhledem k tomu, že nově instalované chladící stroje budou pravděpodobně největší energetickými zátěžemi v objektu, 
je tato integrace velmi žádoucí, protože umožní obsluze monitorovat a upravovat všechny parametry zařízení a dosáhnout 
tak velmi významných úspor energií. Upgrade systému Metasys a také OS Windows zajistí významné zlepšení bezpečnosti 
a další výhody: 
 

• Na staré verze OS a Metasys již nejsou poskytovány bezpečnostní záplaty 

• Nová verze Metasys přináší mnohem vyšší úroveň kybernetického zabezpečení 

• Nová verze obsahuje mnoho nových nástrojů, které umožní obsluze efektivněji řídit všechna zařízení a dosahovat 
dnes velmi žádané úspory energií 

• Do nového systému lze bez jakýchkoliv dalších nákladů a komplikací připojovat zařízení s protokoly BacNet, 
MODBus, M-BUS, KNX, atd. – tyto protokoly jsou již nativně podporovány 

• Vyšší spolehlivost ( 5 let starý počítač je již ,,časovanou bombou,,) 
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2. Cenová kalkulace: 

 

 
 
Nabídková cena bez DPH:      380 347 Kč              
Jednotlivé ceny uvedené v nabídce platí pouze jako součást celku. 

3. Dodací podmínky: 

 
DO 30.9.2022 
 

4. Platební podmínky: 

 
Splatnost faktur 30 dnů 

 

5. Záruční podmínky: 

 
24 měsíců 

 

6. Platnost nabídky: 

Platnost nabídky:  do 30.8.2022 
 

7. Ostatní podmínky: 

 

Tato nabídka je indikativní. Bez uzavření Smlouvy o dílo nebo oboustranně písemně potvrzené objednávky oprávněnými 
osobami nezakládá právní nárok na plnění ze strany společnosti Johnson Controls Building Solutions spol. s r.o (dále jen 
Johnson Controls). Realizace předmětu plnění uvedeného v této nabídce podléhá u společnosti Johnson Controls  
několikastupňovému schvalování a v jeho průběhu může společnost Johnson Controls  kdykoliv a bez udání důvodu 
realizaci předmětu díla zamítnout. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti Johnson Controls 
Building Solutions, spol. s r.o. (dále jen „Podmínky“) platné ke dni doručení Vaší objednávky podle bodu 9. níže 
společnosti Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o (dále jen  Aktuální úplné znění těchto Podmínek je k dispozici 
na našich internetových stránkách:  

https://www.johnsoncontrols.com/cs_cz/agb 
Těmito Podmínkami se řídí právní vztahy smluvních stran vyplývající z příslušné smlouvy anebo s ní jakkoli související, a 
to i v případě, že objednatel odkáže při jednání směřujícím k uzavření smlouvy na jiné obchodní podmínky.  
 
V případě jakýchkoli rozporů mezi touto nabídkou/smlouvou a Podmínkami mají ustanovení nabídky/smlouvy přednost.  
 
Zákazník i Johnson Controls prohlašují, že jsou si vědomi pandemie COVID-19 („COVID-19“), která ovlivňuje podniky po 
celém světě. Společnost Johnson Controls výslovně prohlašuje a zákazník výslovně souhlasí s tím, že společnost Johnson 
Controls nenese odpovědnost za jakékoli prodlení způsobené přerušením výrobního procesu, přepravou, nedostupností 
pracovních sil, služeb, materiálů či místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí 
Covid-19 („Prodlení Covid-19“). Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Covid-19, každá strana vynaloží 
veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení 
Covid-19, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámení. 
 
Dojde-li v důsledku změny kurzu české měny (CZK) vůči měně euro (EUR) ke zvýšení pořizovacích nákladů jednotlivých 
komponent Díla o více než 3%, má Johnson Controls právo jednostranně zvýšit celkovou cenu Díla o částku odpovídající 
takovému zvýšení. Pro stanovení kurzovního poměru (a tím i částky, o kterou bude cena Díla takto zvýšena) je rozhodný 

Počet Jedn. Ceníková cena Dodávka Montáž

MS-ADSL5U-6

Software Metasys ADS  až pro 5 současných uživatelů 

upgrade stávající l icence

40%
1,0 ks 375 908,00 Kč 225 544,80 Kč 225 544,80 Kč

Zálohování dat, instalace, nastavení uživatelských 

účtů, zaškolení obsluhy
1,0 kpl 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč

DELL PC v konfiguraci pro ADS Lite/ADS 1,0 kpl 38 540,00 Kč 38 540,00 Kč

TL-BUNDLEMS-0 (SCT a CCT licence) 40% 1,0 ks 13 771,0 8 262,60 Kč 8 262,60 Kč

SW upgrade firmware stávajících síťových jednotek 1,0 kpl 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč

SW Zkoušky komunikace, odladění 1,0 kpl 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Celkem

CELKEM

380 347,00 Kč

Kód produktu Popis Sleva
Výměra Cena



Johnson Controls Building Solutions, spol. s r. o. 

rozdíl devizového středního kurzu vyhlášeného ČNB v období od data vypracování cenové nabídky do data vystavení 
příslušné faktury. 
 
 
 
 
S přátelským pozdravem 
Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. 
 

Ing. Pavel Plšek 
Sales Manager Czech Republic & Slovak Republic 

E-mail : pavel.plsek@jci.com 
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Johnson Controls je přední světový výrobce a dodavatel integrovaných systému řízení techniky budov, (měření a regulace – BMS).  

Metasys Extended Architecture  je plně decentralizovaný otevřený systém s rozsáhlými komunikačními a integračními možnostmi. 
 
Za dobu svého téměř 30-ti letého působení v České Republice si firma vybudovala stabilní tým zkušených pracovníků, má vytvořeny 
podmínky pro zajištění dodávky a realizace zakázek v jakémkoli rozsahu a komplexnosti a je v současnosti firmou s největším 
technickým a regionálním zázemím v oboru. 
 
Součástí Johnson Controls je značka YORK, světový lídr ve vývoji, výrobě a servisu produktů pro klimatizaci a chlazení.  
YORK dodává všechny v současné době existující technologie vč. technologií pro mrazírny, chladírny, zimní stadiony  apod. (spirálové, 
šroubové, turbokompresorové, absorpční chladicí stroje s různými typy chladiv, vzduchem nebo vodou chlazené, tepelná čerpadla, 
fan-coily, kompletní řešení chlazení,  klimatizace, servis  apod.) 
 
Johnson Controls nabízí také komplexní řešení pro oblast slaboproudých bezpečnostních a informačních systémů. 
Realizujeme kompletní dodávku jednotlivých technologií (EZS - elektrických zabezpečovacích systémů, EPS - elektrických 
protipožárních poplachových systémů, ACS - přístupových systémů, CCTV - kamerových systémů, PA - evakuačních a ozvučovacích 
systémů, atd.), včetně dodávky SW se související technickou podporou, projektovou dokumentací, oživení a odladění systémů, revize, 
záruční i pozáruční servis s návazností na komplexní správu budov. 
 
 
 

 
 


