
Smlouva 0 d o é. 2017ZA125

na zpétny odbér 6 kus zdroj zéloiniho napéti, uzavfené dle § 2586 a nésledujicich zékona 6. 89/2012

Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni, mezi

1. objednatelem:

nézev: Fakultni nemocnice Hradec Krélové

sidlo: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — Novy Hradec Krélové

1C: 00179906

DIC: CZ00179906

bankovni spojeni: Ceské nérodni banka

5. 1'1. 24639511/0710

zastoupeny: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. c.,
i‘editelem

(déle jen ,,objednatel“)

a

2. zhotovitelem:

nézev: DOUBLE ENERGY s.r.o.
sidlo: Pivovarské 30, 756 61 Roinov pod Radho§tém
1C: 04236386
DIC: CZ04236386
bankovni spojeni: CSOB Roinov pod Radho§tém

5. 1'1. 271041525/0300
zastoupeny: Ing. Janem Macurou, jednatelem

zapsané(y) V OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, odd C, vloika 62903

(déle jen ,,zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzaViraji tuto smlouvu o dilo V souladu se zadévaci dokumentaci objednatele ze

dne 12. 9. 2017, a to na zékladé Vysledku zadz’waciho fizeni na vefejnou zakézku na dode'wku s nézvem

,,Zdroj zéloiniho napéti” (déle jen ,,Vefejné zakézka“) zadané dle interni smérnice 6. 2 o zadévéni

vefejnych zakézek V souladu s ust. § 31 zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadz’wéni vefejnych zakézek, V platném

znéni, pod evidenénim éislem P17V00128458 a déle V souladu s nabidkou prodévajiciho ze dne

21.09.2017.

1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést demontéi a zpétny odbér 6 kus zdroj zéloiniho

napéti V sidle objednatele, a to za podminek stanovenych V zadz’waci dokumentaci objednatele ze due 12.

9. 2017 zadané dle interni smérnice 6. 2 o zadz’wéni vefejnych zakézek V souladu s ust. § 31 zékona é.

134/2016 Sb., 0 zadéVéni vefejnych zakézek, V platném znéni a nabidce zhotovitele ze dne 21.09.2017

(déle jen ,,nabidka“).

Rozsah potfebnych praci je stanoven V zadz’waci dokumentaci a V nabidce a bude proveden V souladu se

zékonem o zdravotnickych prostfedcich é. 268/2014 Sb. hlava XI. §76 — odstra ovéni. Déle bude plné

respektovén zékon 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjéich pfedpis (zékon 0 odpadech).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedeni dila a pfedéni dila V souladu

s poiadavky uvedenymi V této smlouvé sj ednanou smluvni cenu.



Dodané dilo musi byt bez vad faktickych i prévnich a bude pfevzato ai po jeho plném a spe§ném

dokonéeni.

2. Cena

2.1 Cena d a

Smluvni cena dila dle této smlouvy bez DPH éini 3000,—Ké

Smluvni cena dila dle této smlouvy Véetné DPH (zapoétena kompletni V e DPH) éini 3630,—Ké.

Smluvni cena dila dle této smlouvy bez DPH je stanovena jako nejvyée pfipustné a nepfekroéitelné po

celou dobu realizace dila V souladu s podminkami uvedenymi V této smlouVé a V zadélvaci dokumentaci.

Cena za dilo zahmuje veékeré néklady, rizika, zisk a nanéni Vlivy (in aéni, kursovy) po celou dobu

realizace dila V souladu s podminkami uvedenymi V této smlouVé a V zadévaci dokumentaci. Déle

zahrnuje likVidaci obal a odpadu.

Kursové Vlivy nemaji VliV na celkovou cenu dila a jsou plne rizikem zhotovitele.

3. Fakturace, platebni podminky

3.1. Zéloha

Objednatelem nebudou zélohy zhotoviteli poskytovény.

3.2. Platebni podminky

Cena dila uvedené V 61. 2. této smlouvy bude zaplacena Objednatelem zhotoviteli po fédném pfedéni dila

dle (:1. 1 této smlouvy na zékladé da ového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Cena dila musi bjlt

na da ovém dokladu - faktufe uvedena V éeské mené a musi byt rozepséna dle jednotliVych poloiek

pfedmétu plnéni.

Da ovy doklad - faktura musi obsahovat veékeré néleiitosti stanovené zékonem é. 235/2004 Sb., 0 dani

z pfidané hodnoty, V platném znéni, a dal§imi platnymi da ovymi a L'léetnimi pfedpisy, Véetné § 435 odst.

1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, V platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jiné uvedena

odvoléVka na tuto smlouvu, nz'lzeV vefejné zakézky a eVidenéni éislo vefejné zakézky, prohlééeni

poskytovatele, 2e ke dni vystaveni faktury neni veden V registru nespolehliVych plétc dané z pfidané

hodnoty, soupis pfiloh, kontaktni 1'1daj e osoby, které da ovy doklad vystaVila.

Z da ového dokladu — faktury musi byt mimo jiné zfejmy zéklad dané pro sniienou sazbu DPH, zéklad

dané pro zékladni sazbu DPH, plnéni osvobozené od dané a jednotliVé sazby DPH ke dni uskuteénéni

zdanitelného plnéni.

Fakturu vystaVi zhotovitel po pfedéni a pfevzeti plnéni bez vad a nedodélk . K da ovému dokladu -

faktufe bude pfiloiena kopie pfedévaciho protokolu podepsané oprévnénymi osobami objednatele a

zhotovitele.

Splatnost faktury ceny dila éini 30 kalendéf‘nich dn .

Lh ta splatnosti ceny dila zaéiné béiet ode dne fédného doruéeni da ového dokladu objednateli. Za

uhrazeni faktury se povaiuje den, kdy byla pfedmétné ééstka odepséna z étu objednatele.

V pfipadé, ie faktura nebude obsahovat Vy§e uvedené néleiitosti, je objednatel oprévnén fakturu vrétit V

pr béhu béhu lh ty splatnosti zp sobem, ktery prokazuje, ie do tohoto data zhotovitel vrécenou fakturu

od objednatele pfevzal. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystaVit fakturu novou. Nové faktura

musi byt znovu zasléna objednateli. Lh ta splatnosti, co do poétu dni nikoli kratéi nei lh ta p vodni,

zaéiné béiet ode dne doruéeni opravené éi nové vystavené faktury objednateli. Jestliie bez zavinéni
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zhotovitele dojde V pr béhu provédéni dila k nutnosti provést dilo odchylné 0d zadéni a tim i k moinému

zvy§eni néklad a zvyéeni smluvni ceny, mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pisemnym

souhlasem objednatele, na zékladé pisemného dodatku smlouvy a V souladu se zékonem o zadz’wéni

vefejnych zakézek V platném znéni.

Jestliie zhotovitel bez pisemného souhlasu objednatele provede préce a jiné plnéni nad rémec smlouvy,

nemé nérok na jejich zaplaceni. Vyjimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné k tomu, aby nedo§lo ke

vzniku ékody na provédéném dile nebo na majetku objednatele, a to po pfedchozim odsouhlaseni

objednatelem. Zhotovitel musi prokézat, ie hrozici ékoda nevznikla V d sledku vadného provédéni dila,

ale pouze V d sledku skuteénosti a udélosti, které nemohl pfi vynaloieni veékeré odbornosti

pfedpoklédat.

Veékeré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uj i prostfednictvim bankovniho spojeni uvedeného V

zéhlaVi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, ie uvedené éislo jeho bankovniho l'létu spl uje poiadavky

dle § 109 zék. é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V platném znéni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo

étu registrovaného plétce dané z pfidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 kc dni uzavfeni této smlouvy neni veden V registru nespolehlivych plétc dané

z pfidané hodnoty a ani mu nejsou znémy iédné skuteénosti, na zékladé kterych by s nim sprévce dané

mohl zahéjit fizeni o prohlééeni za nespolehliVého plétce dané dle § 106a zék. é. 235/2004 Sb., 0 dani

z pfidané hodnoty, V platném znéni.

Objednatel, jako pfijemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, V pfipadé, ie zhotovitel je V okamiiku

uskuteénéni zdanitelného plnéni veden V registru nespolehlivych plétc dané z pfidané hodnoty, uhradit

ééstku odpovidajici Vyéi dané z pfidané hodnoty na I'léet sprévce dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky

odpovidajici vyéi dané z pfidané hodnoty na L'léet sprévce dané za zhotovitele bude povaiovéno V tomto

rozsahu za splnéni zévazku pfijemce uhIadit sjednanou cenu zhotoviteli.

4. Doba plnéni a ostatni ujednéni

4.1. Doba plnéni

Dilo bude zhotovitelem dokonéeno do 4 tydn 0d doruéeni Vyzvy.

Zhotovitel se zavazuje oznémit objednateli termin dokonéeni dila minimélné 1 kalendéfni tyden pied

plénovanym terminem. Kontaktni osobou za ob'ednatele ovéfenou fevzetim dila 'e zaméstnanec

odboru zdravotnické technik

4.2. Realizace d a

Zhotovitel je povinen provést demontéi a zpétny odbér stévajiciho pfistroje, o éemi musi vyhotovit

protokol. Zhotovitel m ie misto vystaveni tohoto protokolu doloiit doklad oprévnéné organizace o

pfevzeti tohoto pfistroje.

Objednatel je oprévnén dilo V pr béhu jeho provédéni kontrolovat sém nebo prostfednictvim povéfenych

osob. Témto pfislu§i kdykoli pre’wo vstupu do prostor, kde je dilo realizovéno, s moinosti provéfit, zda

préce na dile jsou provédény V souladu se zadévaci dokumentaci, touto smlouvou a technickymi

normami.

Zhotovitel odpovidé V pr béhu provédéni dila za pofédek a éistotu prostoru realizace dila.

Zhotovitel je povinen na své néklady odstranit odpady a neéistoty vzniklé provédénim dila.



Zarizeni pro realizaci dila umisti zhotovitel V prostoréch vymezenych objednatelem tak, aby neomezovalo

a ekologicky neohroiovalo okoli.

4.3. Preda’mi a prevzeti d a

Zévazek zhotovitele je splnén dnem pfedéni fédné provedeného dila dle podminek vyplyvajicich ze

zadévaci dokumentace objednatele a touto smlouvou, a to na zékladé podpisu predévaciho protokolu

oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran. Predévaci protokol je za objednatele oprévnen podepsat

pracovnik povéreny statutérnim orgénem objednatele. Jedno vyhotoveni pfedévaciho protokolu z stz’wé

zhotoviteli pro jeho potreby a druhé vyhotoveni z stévé objednateli.

Bude-li dilo vykazovat pri predéni vady 6i nedodélky, budou tyto V predévacim protokolu speci kovény a

bude zde uvedena lh ta k jejich odstraneni.

V pripadé dle predchoziho odstavce se dilo povaiuje za dokonéené okamiikem podpisu predévaciho

protokolu po odstranéni vad a nedodélki’l povéfenymi zéstupci smluvnich stran.

4.4. Misto plnéni

Mistem plnéni je Porodnické a gynekologické klinika a Pavilon Akademika Bedrny V misté objednatele.

4.5. Souéinnost

Smluvni strany j sou povinny vyVijet veékeré sili k vytvoreni potrebnych podminek pro realizaci

pfedmétu smlouvy, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i V pfipadech, kde to neni

Vyslovné uloieno V jednotliVych ustanovenich smlouvy. Predevéim jsou smluvni strany povinny vyvinout

souéinnost V rémci smlouvou upravenych postup a vyvinout potrebné sili, které lze na nich V souladu

s praVidly poctiVého obchodniho styku poiadovat, k rédnému splneni jejich smluvnich povinnosti.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znémy okolnosti, které ji bréni, aby dostéla svym smluvnim

povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavamji neprodlene

odstranit V rémci svych moinosti V§echny okolnosti, které jsou na jejich strane a které bréni splneni jej ich

smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni techto okolnosti nedojde, je druhé smluvni strana oprévnéna

poiadovat splnéni povinnosti V nz'lhradnim terminu, ktery stanovi s prihlédnutim k povaze zéleiitosti.

Objednatel umoini prijezd zhotovitele do mista plnéni na dobu nezbytné nutnou ke sloieni materiél

potfebnych k realizaci dila.

4.6. Smluvni sankce

V pripadé, 2e se zhotovitel dostane do prodleni s dokonéenim dila 6i pokud se zhotovitel dostane do

prodleni s odstranénim reklamovanych vad éi nedodélla‘i dila, zaplati objednateli smluvni polmtu ve Vyéi

10.000,— K6 za kaidy i zapoéaty kalendérni den prodleni. Tato smluvni pokuta nebude uplatnovéna V

pfipadé takové zévady na jii dokonéeném dile, které zp sobi nefunkénost nebo omezeni funkénosti

pracoviét’ V sidle objednatele.

V pfipadé zévady na dile, které zp sobi nefunkénost nebo omezeni funkénosti pracovi§t’ V sidle

objednatele, je V pfipadé neodstranéni reklamovanych vad V zéruéni lh te nebo nemoinosti opraVit dilo V

zéruéni lh té nebo pokud bude odstranéni zévady V zéruéni lh té trvat déle nei 48 hodin Objednatel

oprévnén vyl'létovat zhotoviteli smluvni pokutu. Tato smluvni pokuta éini 10.000,- K6 za kaidy

kalendéfni den a m ie bjlt objednatelem zhotoviteli I'létovéna za kaidy i zapoéaty den prodleni a to ai do

L'lplného odstranéni reklamovanych vad.



V pripadé pozdni 1'1hrady faktury zhotovitele objednatelem se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli

smluvni 1'1rok z prodleni ve vyéi 0,025 % z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

Smluvni polmta bude étovéna samostatnym dokladem — fakturou, jejii lh ta splatnosti bude éinit 30

kalendéfnich dn1°1 ode dne doruéeni druhé povinné strane.

Smluvni pokutou neni dotéeno prévo na néhradu vzniklé §kody.

4.7. Zénik zévazki’l

Zévazky smluvnich stran z této smlouvy o dilo zanikaji:

o jejich splnénim

o pisemnou dohodou smluvnich stran

o odstoupenim od kupni smlouvy uzavfené mezi smluvnimi stranami V souvislosti s verejnou zakézkou

jinak nei jejim splnénim, zejména uzavrenim dohody o ukonéeni platnosti kupni smlouvy éi

odstoupenim od kupni smlouvy.

V pripadé ukonéeni smluvniho vztahu zaloieného touto smlouvou jinak nei rédnym splnenim zévazk

zhotovitele nebo pisemnou dohodou smluvnich stran nevzniké zhotoviteli nérok na hradu jakychkoli

néklad spojenych s pripravou realizace a realizaci dila. Objednatel mz'l V tomto pripadé prévo poiadovat

po zhotoviteli uvedeni mista plnéni do p vodniho stavu. Néklady s tim spojené j sou plné néklady

zhotovitele. Termin pro uvedeni mista plnéni do p vodniho stavu je 1 kalendérni tyden ode dne ukonéeni

smluvniho vztahu j inak nei rédnym splnénym zévazk zhotovitele. V pripade, 2e se Zhotovitel dostane do

prodleni s uvedenim mista plnéni do p vodniho stavu, bude V éi zhotoviteli uplat ovéna sankce V rémci

uzavrené kupni smlouvy uzaVrené mezi smluvnimi stranami V souvislosti s verejnou zakézkou.

5. Zéruka, servisni podminky a reklamace

Zhotovitel prohlaéuje, ie dilo bude pri protokolérnim predéni bez jakychkoli faktickych éi prévnich vad a

zavazuje se, e dilo bude mit Vlastnosti stanovené zadénim objednatele, obsahem nabidky zhotovitele,

touto smlouvou a technickymi normami vztahujicimi se na dilo. Demontéi stévajiciho zarizeni a jeho

zpétny odbér musi byt proveden V kvalité pro tento druh éinnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku 6 mésic . Zéruka se vztahuje na V§echny zévazky z dila vyplyvajici

Objednatel mé V éi zhotoviteli tato préva z odpovédnosti za vady:

o prévo na bezplatné odstraneni reklamovanych vad,

o prévo na zaplaceni néklad na odstranéni vad V pripadé, kdy si Objednatel vady éi nedodélky opravi

nebo odstrani sém nebo pouiije k jejich odstranéni treti osoby. Tohoto préwa Objednatel m ie vyuiit

pouze po vzéjemné dohodé smluvnich stran nebo za situace, kdy Zhotovitel nenastoupi na provedeni

opravy Véas, nebo bude V prodleni s odstranénim vady,

o prévo na poskytnuti primerené slevy z ceny odpovidajici rozsahu reklamovanych vad éi nedodelk ,

o prévo na odstoupeni od smlouvy, kdy vady éi nedodélky jsou takového charakteru, 2e podstatné

ztéiuji éi dokonce bréni V uiivéni dila.

Lh ta pro odstraneni zévady éini 48 hodin a poéiné plynout ode dne doruéeni pisemného oznémeni

(faxem, emailem, po§tou) zévady zhotoviteli. Zéruéni lh ta se automaticky prodluiuje o dobu, které

uplyne mezi nahlé§enim a odstranenim zévady.

V ostatnim plati pro uplat ovéni a zp sob odstra ovéni vad prisluéné ustanoveni zékona 6. 89/2012 Sb.,

obéanského zékoniku, V platném znéni.



6. Za’wéreéné ustanoveni

Smlouvu lze ménit 6i dopl ovat pouze pisemnymi éislovanymi dodatky, akceptovanymi oprévnénymi

zéstupci obou smluvnich stran.

Veékeré textové dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedévé 6i pfedklédé Zhotovitel objednateli,

musi byt pfedéna éi pfedloiena V éeském jazyce.

V pfipadé sporu rozhodne na névrh nékteré ze smluvnich stran Vécné a mistné pf‘isluény soud V Ceské

republice.

Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran a éinnosti

dnem jejiho uvefejnéni V registru smluV.

Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje souhlas se zvefejnénim Véech podminek tohoto smluvniho

vztahu.

Zhotovitel na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnosti (116 § 1765 zék. 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

V platném znéni.

v

Mimo pfipady subdodévek dle zékona c. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni

pozdéjéich pfedpis , se pro 1'16e této smlouvy vyluéuje postoupeni smlouvy (116 § 1895 zékona 6.

89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpis , tj. Zhotovitel neni oprévnén postoupit

SVé préva a povinnosti z této smlouvy nebo jeji éésti tfeti osobé.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichi obsahem je spojen vznik, zména nebo zénik préV a

povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni 0d smlouvy) se doruéuji osobné nebo

doporuéenou poétou, neni-1i V této smlouVé stanoveno jinak. POVinnost smluvni strany doruéit pisemnost

doporuéené druhé smluvni strané je splnéna pfi doruéovéni poétou, jakmile po§ta pisemnost adresétovi

doruéi proti podpisu. V pfipadé nedoruéeni nabyVé odstoupeni 0d smlouvy L'léinnosti tfeti den p0 odesléni

oznémeni o odstoupeni na adresu druhé smluvni strany.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, pfiéemi objednatel obdrii dVé

vyhotoveni a Zhotovitel obdrii jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohla§uji, e si tuto smlouvu pfeéetly, jejimu textu rozumi a souhlasi s nim. Smluvni

strany rovnéi prohlaéuji, e tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou, Véinou, pravou a L'lplnou V li,

prostou omy11°1 a ie tuto smlouvu neuzaviraji V tisni 6i za jinak jednostranné neVyhodnych podminek. Na

d kaz shora uvedeného pfipojuj i smluvni strany SVé podpisy.

Pfiloha (‘3. 1: Speci kace dila

V Hradci Krélové dne 31. 10. 2017 V Roinové pod Radh. dne 23. 10. 2017

Za kupujiciho: Za prodévajiciho:

Fakultni nemocnice Hradec Krélové DOUBLE ENERGY s.r.o.

prof. MUDr. Vladimir Paliéka, CSc., dr. h. 0. lug. Jan Macura

feditel jednatel
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Odesilatel:

DOUBLE ENERGY s.r.o. Fakultni nemocnice Hradec

Pivovarské 30 Kré|ové

756 61 Roinov pod Radhoétém

Dne: 21.09.2017

Nabidka (2.: 2017ZA125 I FNHKI UPS+BE

Dobry den ,

na zékladé Vaéeho poiadavku Vém zasilém cenovou nabidku na dodévku novych UPS

umisténych ve Fakultni nemocnici v Hradci Krélové.

typ UPS:

4ks UPS 600VA , vystup 24VDC

Typ UPS BE062VN

vyrobce ELTECO — Slovensko

vykon 600 VA

Vstupni napéti 230 VAC

Vstupni frekvence 50 Hz

Wstupni napéti 24V DC

vystupni frekvence 50 Hz

Doba zélohovéni 180 minut (olovéné,bedribové baterie )

Doba nabiti baterie 6 hod — teplotné Fizené nabijeni

Rozméry UPS (é x h x v) 360 x 813 x 522 mm

Hmotnost UPS 140 kg

Cena UPS 35.600,-Ké bez DPH I ks

vystup pro signalizaci (relé kontakt) v cené

Cena UPS za 4 ks UPS 142.400,-K6 bez DPH

POZN.

Fakultni nemocnice HK vlastni cca 11 ks UPS Fady BE .. V roce 2016 byly jii 4 ks

vyménény za nové .

DOUBLE ENERGY s.r.o., Pivovarské 30, Roinov p.R., 756 61, IC: 04236386, DIC: CZO4236386



1ks UPS 30kVA

Typ UPS
Wrobce

vykon
Princip UPS

Vstupni napéti
Vstupni frekvence

Rozsah vstupfrekvence
Power faktor

Wstupni napéti
vystupnl’ frekvence

Uc'innost
Doba zélohovéni

Baterie

Cinitel zkresleni
Rozméry UPS (3' x h x v)
Rozméry bat.modulu (é x h x v)
Hmotnost UPS
Hmotnost bat.modulu

Cena za UPS 5 bat.modulem

SNMP karta

1ks UPS 10kVA

Typ UPS
Wrobce

Wkon
Princip UPS

Vstupni napéti
Vstupni frekvence

Rozsah vstupfrekvence
Power faktor
Wstupni napéti
vystupni frekvence
Uéinnost
Doba zélohovéni
Baterie

Cinite/ zkres/eni
'

Rozméry UPS (é x h x v)
Hmotnost UPS

Cena za UPS 5 bat.modulem

SNMP karta

Powerwat+3330XS + BM40
INVT
30kVA / 27kW
on-line, dvojl’ konverze

400 VAC i 20%
50/ 60 Hz
40 — 70 Hz
0.9
4OOVAC 1- 1,5%
50 Hz
>95%
50 minut pro plny vykon
olovéné, bedribové baterie
3:1

350 x 738 x 1335 mm
780 x 800 x 1800 mm
89 kg

1050 kg

222.700,-Ké bez DPH

4.850,-Ké bez DPH

Powerwat+3310XL

INVT

10kVA/ 10kW

on-Iine, dvoji konverze
400 VAC 1 20%

50/ 60 Hz

40 — 70 Hz

0.9

4OOVAC :t 1,5%

50 Hz

>95%

50 minut pro plny VSIkon
olovéné, bez dribové baterie

3:1

250 x 840 x 715 mm

160 kg

61.920,-Ké bez DPH
4.850,-Ké bez DPH



REKAPITULACE DODAVKU A INSTALACI 6ks zALOZNiCH ZDROJU:

UPS BE062VN .................................................... 4 ks .................... 142 400,-Ké bez DPH

UPS Powerwat+3330XS + BM40 (véetné SNMP) ...... 1 ks ................... 227 550,-Ké bez DPH

UPS Powerwat+3310XL (véetné SNMP) ................ 1 ks ................... 66 770,-Kc': bez DPH

Doprava ...................................................................................... 2.800,-Ké bez DPH

Instalace ...................................................................................... souéésti ceny UPS

Povinné zéruéni profylaktické kontroly ........................................... souéésti ceny UPS

CENA CELKEM ZA DODAVKU 436.720,-Ké bez DPH

ZPETNY ODBER PUVODNiCH Z_ARiZENi 3.000,-Ké bez DPH


