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Dodatek č. 1 ke smlouvě o kontrole provozuschopnosti 
číslo  R 295 / 2629 / 2016   ze dne 30.11.2016 

 
 

Úprava smluvní ceny od 1.8.2022 
 

 

I. Cena za provedení pravidelných kontrol systému požárního odvětrání (RWA) 

Kód/  Popis Množství Cena / ks Cena 

227  Provedení roční kontroly provozuschopnosti systému 
požárního odvětrání dle SOD 1 4 500,00 4 500,00 

202  Doprava Mnichovice - místo revize a zpět 368 12,00 4 416,00  

204  Cena bez DPH     8 916,00  
 

II. Výčet kontrolovaných zařízení: 
 1) Bezpečnostní centrála PAN SCU, max. 5 A, 2 sk., záložní zdroj 2 x 12 V DC/7,2 Ah, bez krytu PO 2 ks 

  Výrobce: PAN elektro, s.r.o. 
  Dodavatel: PAN elektro, s.r.o. 

  Umístění:V zadní části haly za obložením, vpravo a vlevo 
 
 2) Bezpečnostní tlačítko HSE-H, s resetem a ukazateli OK, porucha a poplach 2 ks 

  Výrobce: PAN elektro, s.r.o. 
  Dodavatel: PAN elektro, s.r.o. 
  Umístění:V zadní části haly, vpravo a vlevo, na obložení 
 
 3) Dveřní přídrž 4 ks 

  Výrobce: Nelze zjistit bez demontáže 
  Dodavatel: Není známo 
  Umístění:Dvojité dveře z haly v zadní části vpravo a vlevo 

 
 4) Ramenový otevírač K600T 4 ks 
  Výrobce: GEZE GmbH 
  Dodavatel: PAN elektro, s.r.o. 
  Umístění:Dvojité dveře z haly v zadní části, vpravo a vlevo 
 
 5) Elektromotorický zámek EL 420 2 ks 

  Výrobce: ASSA ABLOY 
  Dodavatel: PAN elektro, s.r.o. 
  Umístění:Dvojité dveře z haly v zadní části, vpravo a vlevo 

 
 6) Dotyková hrazda Securiton TSB-3 4 ks 

  Výrobce: ASSA ABLOY 
  Dodavatel: PAN elektro, s.r.o. 
  Umístění:Dvojité dveře z haly v zadní části, vpravo a vlevo 

 
III. Cena zboží pro cenovou kalkulaci a její odsouhlasení  

Pro případ odstranění poruchy na místě 
Pokud bude cena zboží vyšší, než cena zde uvedená, vypracuje dodavatel cenovou kalkulaci a 

předloží ji objednateli k odsouhlasení (viz. bod II. smlouvy) ……………… ……….. 2 000,00 Kč    
                                                                                                                                   Dva tisíce korun českých 
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IV.Ceník dodatkových služeb a materiálu 
Kód Popis Cena 

1681024 Záložní akumulátor k ústředně EMB, 12 V DC 2,2 Ah, pár 985,00 

1680724 
Záložní akumulátor k bezpečnostní ústředně, Pb-gel, 12 V DC, 7 Ah, 
pár 

1 862,00 

21501 Vypracování nové provozní knihy k systému požárního odvětrání 500,00 

21505 
Vypracování nové zprávy o provozuschopnosti, po zásahu do 
systému požárního odvětrání 

500,00 

853 Servisní práce na systému požárního odvětrání, á hod  860,00 

2160202 Technické služby - zaregulování přetlakové ventilace  5 400,00 

857 Periodická roční kontrola UPS  Po dohodě možno zajistit 

202  
Doprava Mnichovice – Praha východ-místo servisu a zpět /cena za 
km  

15,00 

 Vyzvednutí a vrácení klíčů ke kontrolovanému objektu do 5 km  500,00 

 Vyzvednutí a vrácení klíčů ke kontrolovanému objektu do 10 km 700,00 

 Placené parkování Dle místních sazeb 

 
Poznámky:  
Pokud z kontroly vyplyne potřeba výměny záložních akumulátorů, je možné akumulátory po 
dohodě s kontaktní osobou vyměnit ihned (fakturace položky 1681024), nebo akumulátory 
vyměnit na základě samostatné objednávky (fakturace položek: 1681024, 853, 21505; 202).  

Na akumulátory výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců.   
 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.  Platnost přílohy: viz čl. cena a platební podmínky, odst. 10 
Smlouvy  

 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran. 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a 

skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  
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