
KUPNÍ SMLOUVA SPR-S37/2021
(dále jen ,,Smlouva")

uzavřená podle zákona § 2079 a násl. z.Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

č..j.: NTM-SB/1249/2021

I. Smluvní strany

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
se sídlem Praha 7, Kostelní 42, PSČ 170 78
jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov
IČ 00023299
DIČ CZ00023299

.(dále jen ,,kupující" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

Flair, a.s.
se sídlem Praha 5, Lohniského 899/3, PSČ 152 00
zastoupená: Ing. Petrem Andresem, předsedou představenstva
IČ 61859915
DIČ CZ61859915

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2873
(dále jen ,,prodávající" nebo obecně ,,smluvní strana")

II. Předmět Smlouvy

l. Prodávající se podpisem Smlouvy zavazuje, že kupujícímu dodá a namontuje parní
zvlhčovač Condair RS Visual 5 vč. příslušenství do prostoru ozn. 1A04/1A51 v hlavní
budově Národního technického muzea na adrese Kostelní 42, Praha 7 a umožní mu k němu
nabýt vlastnické právo (dále jen ,,zvlhčovač"). Kupující se zavazuje, že zvlhčovač uvedený
do užívání/provozu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Popis zvlhčovače
(technické parametry) je uveden v příloze č. l - nabídka prodávajícího ze dne 7.12.2020,
když tato se stává nedílnou součástí této smlouvy. Tento nový zvlhčovač nahradí stávající
zařízení shodných parametrů, jedná se o opravu výměnou.

2. Kupující se zavazuje zaplatit za shora uvedené plnění prodávajícího kupní cenu
zvlhčovače ve výši 96.135,- KČ bez DPH_+ DPH ve výši 20.188,35 KČ, celkem
116.323,35 KČ včetně DPH (slovy: stošestnácttisíctřistadvacettři korun českých třicetpět
haléřů), a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím kupujícímu. Zálohová
platba není dohodnuta. Kupní cena bude kupujícím zaplacena poté, co bude zvlhčovač
předán kupujícímu do užívání, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím
na celou kupní cenu se splatností 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Přílohou
tohoto daňového dokladu musí být kopie předávacího protokolu (ČI. II odst. 3 této
smlouvy). Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
příslušného právního předpisu. Nebude-li daňový doklad uvedené náležitosti obsahovat nebo
nebude-li obsahovat předávací protokol, je kupující oprávněn prodávajícímu daňový doklad
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vrátit. Kupující není v takovém případě v prodlení se zaplacením kupní ceny. Daňový doklad
lze zaslat elektronicky na e-rnail: faktury@,ntm.cz za splnění závazných podmínek pro příjem
cl. faktur/daňových dokladů - viz http://www.ntin.cz/fakturv.
V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky, odpovíáaiící číselnému kódu klasifikace

produkce CZ-CPA 41 až 43, platnému od l. l. 2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový
doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 záko-
na č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prodávající se zavazuje dodat a namontovat zvlhčovač nejpozději do 8 týdnů od data
úČinnosti této smlouvy. O předání a převzetí bude podepsán předávací protokol.
V souladu s § 2087 ObčZ prodávající odevzdá kupujícímu veškeré doklady vztahující se ke
zvlhčovači a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo v souladu se smlouvou._

4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zvlhčovači jeho protokolárním převzetím od
prodávajícího. Předávací protokol je volnou přílohou Č. 2 této smlouvy.

5. Prodávající podpisem smlouvy prohlašuje, že veškerá jeho plnění v souvislosti s touto
smlouvou (zejména dodání zvlhčovače, doprava, balení, montáž, doklady, záruční servis aj.)
jsou již plně zohledněna v kupní ceně zvlhčovače.

III.
ZáruČní doba

l. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět smlouvy v délce 24 měsíců ode dne
předání provozuschopného zvlhčovače prodávajícímu (dále jen ,,záruční doba"). Záruka se
nevztahuje na spotřební materiál a je podmíněna prováděním pravidelných preventivních
prohlídek autorizovaným servisem. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a je
podmíněna prováděním pravidelných preventivních prohlídek autorizovaným servisem.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v záruční době bude mít zvlhčovač smluvenou
jakost a provedení, bude plně funkční.

3. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném zvlhčovači neváznou práva třetích osob,
zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

4. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční lhůty, je kupující oprávněn tyto vady
oznámit prodávajícímu (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad zjevných.

5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace
vad kupujícího se k této reklamaci písemně vyjádřit. v písemném vyjádření prodávající
uvede, zda vady uznává či nikoli. V případě, že prodávající oprávněnost vady uzná,
zavazuje se jí odstranit bez zbytečného odkladu v co nejkratší době, max. v zákonné lhůtě.
O termínu odstranění bude prodávající kupujícího předem informovat.

6. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt vad
zvlhčovače, které zcela či z části znemožňují jeho užívání či výskyt většího množství vad
(nejméně dvou).
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7. Vedle práv z odpovědnosti za vady u podstatného či nepodstatného porušení smlouvy
obsažených v občanském zákoníku, má kupující v případě podstatného i nepodstatného
porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad prostřednictvím třetí
osoby. Podmínkou je, že kupující prokazatelně doloží výši a důvodnost takovýchto
nákladů.

IV.
Smluvní pokuty

l. Prodávájící, který bude v prodlení s dodáním zvlhčovače oproti termínu dohodnutém v
této smlouvě nebo bude-li v prodlení s odstraněním vady, zaplatí kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zvlhčovače, který měl být dodán, a to za každý den
prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která
vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a
vymáhána.

3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí
být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod. Smluvní
pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od prokazatelného odeslání vyúčtování
kupujícímu.

4. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury oproti termínu splatnosti, zaplatí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zvlhčovače, a to za každý den
prodlení.

V.
Ukončení smluvního vztahu

l. Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupením
jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.

2. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany prodlení kupujícího s úhradou
kupní ceny přesahující dva měsíce smluvený termín splatnosti faktury a dále prodlení
prodávajícího s dodáním zboží přesahující 21 dnů oproti smluvenému termínu. Podstatným
porušením se rovněž rozumí výskyt vad zvlhčovače, které zcela či z části znemožňují jeho
užívání či opakovaný výskyt většího množství vad (nejméně dvou).

3. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem
spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady
prokazující tvrzené důvody.

4. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí písemně
bez zbytečného odkladu vyjádřit a uvést, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud
důvody oznámení odstoupení od smlouvy neuznává, má strana uvést, v čem spatřuje
nedostatek důvodů k odstoupení od smlouvy.
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5. Pokud druhá smluvní strana odstoupení od smlouvy uzná, provedou smluvní strany
inventarizaci dosavadních právních vztahů vyplývajících z plnění smlouvy. Dodané a
nezaplacené zboží bude vráceno bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na
smluvní pokutu a na náhradu škody.

VI.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

l. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bez-
prostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní
prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím regist-
ru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Od-
stavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část
smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního
tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná
smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zá-
konem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné
s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo
uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30
dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož zá-
kladě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů
upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit
pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to
neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora
popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna po-
vinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřej-
ňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být
uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní
podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata pod-
le tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí
a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zve-
řejněna podle jeho § lOď,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž
mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje
a inovací,

4



C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednic-
tvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; po-
vinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

VII.
Povinnosti k GDPR

l) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné
pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně sou-
hlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s po-
skytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Po-
skytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této
smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností
z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je
každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě.
Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke
změněn osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní ne-
prodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stano-
vena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným na-
řízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

VI.
Závěrečná ujednání

l. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny, ke kterým dojde
nezávisle na vůli smluvní strany (například změna sídla, změna jednajících osob atd.j je

povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně
písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle ČI. VI.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou vzestupně číslovaných
dodatků. Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují,
že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují
svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, po jejím podpisu obdrží každá
smluvní strana elektronický stejnopis.

4. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje ne-

platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné

nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sle-

dovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku

k této smlouvě.

5. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zá-

5



Koňa č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, jakož i dalšími souvisejícími
platnými právními předpisy.

7. V případě, že v důsledku mimořádné a neodvratitelné okolnosti, která vznikla nezávisle na
osobě prodávajícího, a u které nelze rozumně očekávat, že by její následky odvrátil nebo pře-
konal (zejména války, revoluce, mobilizace, nepokoje, generální nebo celoodvětvové stávky,
přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení a embarga) nebude možné dodání zboží v
termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, se termín dodání zboží prodlužuje po dobu pů-
sobení těchto okolností včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co
tyto okolnosti pominou. Pro tento případ se výslovně neuplatní ustanovení o smluvní pokutě
uvedené v ČI. IV., odst. l. této smlouvy.

Příloha č. l - Popis zvlhčovače (technické parametry) - nabídka prodávájícího ze
dne 7.12.2020 - je ke smlouvě pevně připojena!

Příloha č. 2 - Předávací protokol - volná příloha

V Praze dne ... (datum v podpisu) V Praze dne ... (datum v podpisu)

12.03.2021 23:52 Datum: 2021.03.18 10:30:36 +01'00'

kupující prodávající
Národní technické muzeum Flair, a.s.
Ing. Marcela Znamenáčková Ing. Petr Andres

vedoucí správce budov předseda představenstva
(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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2¥flair
ZVLHČOVÁNÍ -ODVLHČOVÁNÍ - DVEŘNÍ CLONY -KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

NABÍDKA C.: 2001415/1515

NÁZEV AKCE: NTM náhrada CP2N4

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 07.12.2020

PLATNOST NABÍDKY: 28.02.2021

ZPRACOVATEL: Flair, a.s.

Michal Moravec
jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4

IČO: 61859915, DlČ:CZ61859915
" " " " 994

ZADAVATEL: Národní technické muzeum



2¥flair
ZVLHČOVÁNÍ -ODVLHČOVÁNÍ - DVEŘNÍ CLONY -KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

Zařízení č.

Popis Cena KČ/Mj Množství Celk.cena Kč

Montáž zařízení vč. úpravny vody, zaškolení obsluhy 8 500,00 1 8 500,00
(Montáži zvlhčovače se rozumí:
Připevněni zvlhčovače na nosnou konstrukci (dodávka Flair).
Připojeni zvlhčovače na řádně jištěný elektrický přívod (dodávka
zákazníky).
Připojeni ovládáni, provozního a chybového hlášeni (dodávka zákazníky).
Montáž distributoru páry do VZT potrubí.
Připojeni parní a kondenzátni hadice.
Připojeni zvlhčovače na zdroj vody.
Připojeni zvlhčovače na odpad.
Spuštěni zařízeni a případně nastaveni provozních parametrů.
Kontrola funkce regulace.
Zaškoleni obsluhy.)

Celkem 8 500,00

Zařízení Č.1

Popis Cena KČ/Mj Množství Celk.cena Kč

Condair RS Visual 5 (l malá jednotka) 77 683,00 1 ks 77 683,00

(POZOR napájeni 3F 400V, nutno zajistit dva přívody elektrické energie :
l) jištěný silový přívod pro napájeni topných tyči 3X400 V
2) přívod 1x230V pro napájeni regulace
Přívody energii , nejdou součásti cenové nabídky.
)
Trubice 81-650 (min. šíře potrubí 700 mm) 4 636,00 1 ks 4 636,00

Parní hadice Condair DS80 (0=57/45 mm) 1 658,00 3 m 4 974,00

Kondenzační hadice KS10 (0=12/8 mm) 114,00 3 m 342,00

Celkem 87 635,00

Celkem za všechna zařízení 96 135,00

Poznámka:
Upozorňujeme na nutnost zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače z nadřazeného
systému MaR .
Zvlhčovač bude ovládán signálem z nadřazeného systému MaR (např. O-lO V).

Condair RS je vhodný pro provoz s neupravenou pitnou vodou nebo s plně demineralizovanou vodou
(1-20 uS/cm). Zvlhčovač je vybaven systémem automatického odstraňování kotelního kamene z vyvíjecí
nádoby; výrazné zjednodušení servisu, provoz bez spotřebního materiálu.
V délce rozptylové vzdálenosti páry (cca 1,5 m) doporučujeme potrubí zhotovit vodotěsné a vybavit jej

revizním otvorem.Nabídka je zpracována do takových podrobností, které odpovídají stupni projekčního zpracování a dále
přesnosti a úplnosti předaných projekčních podkladů. Nabídka nenahrazuje projekční řešení.

Obchodní podmínky:

Cena
Cena se rozumí včetně cla, pojištění a dopravy do skladu v Praze, bez DPH.
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Záruky
Na dodané zařízení poskytujeme záruku v délce 24 měsíců (kromě spotřebního materiálu), a to za
podmínky zprovoznění zařízení (šéfmontáž, montáž) a provádění pravidelných preventivních prohlídek

autorizovaným servisem.Zprovozněni
Na dodané zařízení zajišťujeme šéfmontáž, zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy, dále garanční a
pogaranční servis.

V případě Vašich dalších technických a obchodních dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem,

Michal Moravec


