
SMLOUVA 0 Dim
uzavfené. podle ustanovem’ § 2586 a nésledujicich zékona ('2. 89/2012 8b., v platném zném’

I.
Smluvni strany

1. Obiednatelz
Hvézdérna a planetérium hlavm’ho mésta Prahy,
pfispévkové organizace 111. m. Prahy
Sidlo : Krélovské obora 233, 170 21 Praha 7
Tel. : 220 999 001
Email :
Zastoupeny : Mgr. Jakubem Rozehnalem, feditelem organizace

Osoby povéfene' jednénim v rozsahu této smlouvy:
vc vécech smluvm'ch : Mgr. Jakub Rozehnal, feditel organizace
ve vécech technicch :

16:0 : 00064441
DIC : CZOOO64441
Bankovm’ spojeni :

a

2. Zhotovitel:
.............................. PF TECH s.r.0.
Sidlo : KFenové 524/69, Trnité, 602 00 Brno
Tel.
Email :
Zastoupeny : Ing. Pavlem Forchem, jednatelem

Osoby povéfené jednénim v rozsahu této smlouvy:
ve vécech smluvnx’ch : Ing. Pavel Forch, jednatel
V6 VéCCCh technickych I

IéQ :
DIC :
Spoleénost je zapséna V .0R.K$.B.r.no.., oddil “Q, Vloika c 9.5.94.1...
Bankovm' spojem’ :

II.
PPedmét dfla a misto plném’

Zhotovitel se zavazuje provést Vlastm'm jménem a na Vlastni odpovédnost pro objednatele dflo
pod nézvem ”Nikup dodéni a montéi vzduchotechnické jednotky pro hvézdérnu
Déblice“ spoéivajici v instalaci nove’ vzduchotechnické jednotky vé. navazujl'ciho systému



pfedehfevu, dle podrobnosti uvedenych v zadévacich podminkéch vefejné zakézky
malého rozsahu, na jejimi zékladé je uzaviréma tato smlouva.

Mistem plnéni dila je objekt Hvézdémy Déblice na adrese Pod Hvézdérnou 768, 186 00
Praha 8.

III.
Doha plnéni

Zhotovitel provede dflo s potfebnou pééi v ujednaném éase a obstaré v§e, co je
k provedeni dila potfeba.

Provédém’ dfla bude zahéjeno zhotovitelem bezprostfedné p0 podpisu smlouvy.
Zhotovitel je povinen neprodlené p0 podpisu smlouvy pfevzit staveni§té a dilo dokonéit a
pfedat objednateli do .. .3. .. tydnfi 0d podpisu smlouvy.

Obj ednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu dila zhotoviteli.

Jestliie Zhotovitel nebude moci fédné pokraéovat na zhotoveni dila z dfivodu na strané
objednatele, skrytSIch pf‘ekéiek nebo vdfisledku vy§§i moci, oznémi tyto skuteénosti
neprodlené objednateli a strany slovné sjednévaji, ie doba plném' dila se v takovém
pfl'padé pf'iméfené k okolnostem prodluiuje.

IV.
Cena

Cena za zhotovem' dila vrozsahu 61. II. a dle platebnich podminek vrozsahu 61. VI.
smlouvy je stanovena dohodou smluvm’ch stran.

Cena za zhotovem’ dila je stanovené jako celkové a Eini:

7 7 , ,7. CegatLezIJPH ‘ D1111 i Ceng%,.
Cena dfla celkem 254396; 53.423,16,— \ 307.819,16,—

Cena za provedeni dila dle odst. 2 je cenou pevnou a je platné po celou dobu provédéni
dila.

Zhotovitel potvrzuje, ie sjednané cena obsahuje ve§keré pfedvidatelné éinnosti a néklady
(mimo Vlastm' dilo a Véci nezbytné k provedeni dila i néklady na zfizeni, provoz, fidribu a
vyklizeni staveniété, néklady souvisejici s odstraném’m suté a odpadfi apod.).

Cena se mfiie ménit pouze V dfisledku okolnosti, které objednatel jednajici s néleiitou
pe’éi nemohl pfedvidat a které nebylo moiné pfedvidat v dobé pied uzavfem'm smlouvy
(vicepréce).

Zhotovitel vyhotovi soupis téchto nepfedvidanSICh éinnosti a nékladfi véetné jejich
ocenéni a pfedloii jej objednateli k odsouhlaseni. V pfipadé tvorby novich cen oceni
Zhotovitel objednatelem poiadovany a vzéjemné projednany soupis zmén s tim, ie jako
cenu maximélni pfipou§ti objednatel cenu CS URS Praha pro dané obdobi, ve kterém
préce budou realizovény. K provedeni ve§kech nepx‘edvidanych éinnosti a vynaloieni



nékladfi mfiic dojii Ieprve pmé‘ C0 na jcjich pmvedeni a vynaIOZeni bude uzavx‘en dodatek
k této smlouvé.



V1.
StaveniEté

Objednatel pfedé zhotoviieli staveniété. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
staveni§té pfevzft ve lhfité sjednané V (‘21. IV., odst. 2 smlouvy a 1010 objednateli pisemné
potvrdit.

Objednatel pfi pfedéni staveni§té pfedé zhotoviteli také pflpojné mista pro odbér
elektrické energie a vody, vé. kanalizaém’ pfipojky. Néklady na odbér vody a elektrické
energie jdou k tiii objednatele.

Zhotovite] se zavazuje vyklidit, vyéistit a pfedat objednateli staveniété v terminu
pro pfedéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru staveniété,
dodriova’mi bezpeénostnich, hygienickych a poiérnich pfedpisfi, véetné prostorfi zafizeni
staveniété, bezpeénosti silniéniho provozu V prostoru staveniété.

Zhotovite] odpovidé v plném rozsahu za provoz na staveni§ti.

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat Vliv stavby na provoz planetéria, a to konkrétné
hlukem a prachem. Zhotovitel se zavazuje respektovat povinné piestévky vpréci
zdfivodu nutnch bezhlukovych pauz, a to zejména vdobé dopolednich §kolnich
prohh’dek; objednatel pfedé Vidy d0 konce tydne zhotoviteli rozpis léchto prohlidek
na daléi tyden. Zhotovitel se déle zavazujej sohledem na naprostou nutnost zajistit
bezpraéné prostfedi v okoli technického vybavem’ planetém'a, provédét veékeré bouraci,
brousici, vrtaci ajine’ préce, které zpfisobuji sécnou pra§nost, so zavFCHYmi okny.

Zhotovitcl se zavazuje udriovat na pfevzate’m staveni§ti pofédek a éistotu, na svfij néklad
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnostl’, a to v souladu s pfisluénymi
prévm’mi pfedpisy, zejména ekologickYmi o odstrafiovéni a likvidaci odpadfi.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, aby zaméstnanci zhotovitele, ktefi plm’ povinnosti
dletéto smlouvy na staveni§ti a vmisté provédéni dila, méli pro danou éinnost
odpovidajici odbomou a zdravotm’ s‘isobilost a aby byli oprévnéni k vykonu éinnosti
pro zhotovitele dle platnych prévnich pfedpisfi. Zhotovitel je povinen pfijmout opatfeni
pro pfipad zdolévémi mimofédnYch udélostl', jako jsou havérie, poiéry a jiné VéZné
nebezpeél', véetné evakuace svych zaméstnancfi. Zhotovitel je povinen zajistit svjrm
zaméstnancfim dostateéné a pfiméfené informace a pokyny o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, zejména formou seznémeni sriziky, vysledky vyhodnocem’ rizik a
sopatfem’mi na ochranu pfed pfisobem’m téohto rizik, které so tykaji jejich préce a
pracoviété. V51§e sjednané povinnosti zhotovitele plati pro zhotovitele ve stejném rozsahu,
i pokud nékteré éinnosti na staveniéti a V misté provédéni dfla budou vykonéwat
subdodavatelé zhotovitele éi jejich zaméstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plném’
povinnosti i ve vztahu k témto osobém.

Strany éim’ Ilespomym, Ze prostor staveniété je uml'stén V parku, do kterého je Vjezd
vozidel omezen (mnoistvim vozidel, Véhou vozidel, dobou Vjezdu 2nd,). Objednatel
zajisti zhotoviteli vjezdové povolem’ pro vozidla splfiujici Véhové a ostatni vjezdové
limity na zékladé vzéjemné dohody.



10.

11

V11.
Zékladm’ podmfnky pro provédéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele Vlastnim jménem a na Vlastm’
odpovédnost.

Zhotovitel provede dflo osobné anebo je neché provést pod svym osobm’m vedenim.

Zhotovitel potvrzuje, 26 36 V plném rozsahu seznémil s dostupnymi informacemi
o rozsahu a povaze dila a ie V tomto rozsahu jsou mu znémy ve§keré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné kprovedeni dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbomjrmi znalostmi, které jsou k provedem’ dfla nezbytné.

Zhotovitel zahéjl’ stavebni préce p0 pfevzeti staveniété 0d objednatele bez zbyteéného
prodleni.

Objednate] mé prévo kontrolovat provédéni dfla a poiadovat p0 zhotoviteli prokézém’
skuteéného stavu provédéni dila kdykoliv V prfibéhu trvéni této smlouvy.

Zhotovitel odpovidé za pfipadné ékody na majetku objednatele, popf. jinych subjektfi
vsouVislosti sprovédénim praci a Véci pfedmétu dila, které jsou zpfisobeny éinnosti
zhotovitele, ledaie pfi prokazatelném vynaloZeni potfebné péée zhotovitel nemohl vzniku
ékod zabrénit. V takovém pfipadé nelze odpovédnost 2a §kody spravedlivé vyiadovat.

Zhotovite] je povinen pravidelné informovat objednatele o stavu provédéného dila, a 10
zépisy ve stavebm’m deniku (déle jen SD), ktery povede ode dne pfevzeti staveniété.
Objednatel i zhotovitel je pOVinen sledovat obsah SD 21 k zépisfim pf'ipojit své stanovisko
do péti pracovm’ch dm’ od data zépisu do SD. Neuéini-li tak, mé 56 2a to, ie 5 obsahem
zémamu souhlasi. Béhem pracovni doby musi byt SD na stavbé trvale pfl'stupny.
V okamiiku pfedévéni dfla musi by": SD pfedén V originéle objcdnateli. D0 té doby mé
objednatel prévo na kopie Véech zépisfi V SD. Povinnost vést SD konéi odevzdénim a
pfevzetim éésti dila tykajici se stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen V rémci pfedchézeni zneéi§fovémi a p0§k020véni :Zivotm'ho
prostfedi zdriet se takovych éinnosti, které by mohly pfimo ncbo nepfimo zpfisobit
poékozeni nebo ohmieni jednotlivjch sloiek Zivotm’ho prostf‘edl'.

Drobné odchylky 0d projektové dokumentace (zejména zémény materiélfi k zabudovéni),
které nemém' dohodnuté feéenl', mohou strany dohodnout zépisem do SD. V pfipadé
potvrzeni obj ednatelem nelze odchylku povaiovat za vadu dfla.

Zhotovitel je oprévnén provédét hluéné préce V pracovm’ch dnech 0d 7 do 21 hodin s tim,
ie jejich provédéni bude pfedem s objednatelem dohodnuto. Nehluéne’ préce je oprévnén
provédét 0d 7 do 21 hodin p0 0613’! tyden.

Objednatel je povinen poskytovat pfi provédéni dila zhotoviteli potfebnou souéinnost,
zejména nesmi klést zhotoviteli Zédné prévni a fyzické pfekéiky V provédém’ a dokonéem’
dila a brénit zaméstnancfim a subdodavatelfim zhotovitele ve vstupu na staveniété.
Na staveni§té mohou vstupovat pouze pracovm’ci zhotovitele a zéstupci objednatele
uvedem’ V él.l této smlouvy. Ostatm’ pouze se souhlasem zhotovitele. Objednatel
je povinen umoinit pfistup do Véech mist, kde bude dilo provédéno p0 celou dobu
realizace dila.



12. Objednatel so zavazuje neprodlené seznémit zhotovitele se V§emi skuleénostmi, které
go

jsou nebo v prfibéhu realizace dila budou objcdnateli znémy a mohou ovhvnit hladk)?
prfibéh provédéni dila.

VIII.
Piedéni dila

Zhotovite] splni svou povinnost provést dilo jeho Fédnym ukonéem’m a pfedénim
objednateli. O pfedéni a pfevzeti dfla sepiée zhotovitel s objednatelem zépis, ve kterém
bude zhodnocena jakost provedenych praci, soupis pfipadné zji§ténjch vad a nedodélkfi
Véetné dohody o opatfenich a Ihfitéch k jejich odstranéni, popf. o jinjzch prévech
z odpovédnosti za vady. V zévéru zépisu objednatel vyslovené uvede, zda pfedmét dila
pfejimé, zda-li ho pfejimé bez vyhrad nebo s vyhradou, nebo z jakich dfivodfi dilo odml'té
pfevzit. Zépis 0 pfedéni a pfevzeti podepl'éi obé smluvni strany, éimi se ve§keré fidaje
o opatfem’ch a lhfitéch, V zépise uvedenych povaiujl' za dohodnuté, pokud nékteré
ze smluvnich stran V zépise neuvede, 26 s uréitymi body zépisu nesouhlasi. Objednate]
neni povinen dilo pfevzit pfed odstranénim véech zjiéténych vad a nedodélkfi.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti dila pisemné nejpozdéji Iii dny pfed terminem
pfedém’ a pfevzeti.

Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélkfi pf‘l’p. s drobnymi vadami a nedodélky
jei nebrém' uifvéni, které zhotovitcl bezodkladné odstram’ v dohodnutych terminech podle
zépisu o pfedém’ a pfevzoti. Objednatel se zavazuje, 2e umoini p0 pfedéni dila zhotoviteli
pfistup do mista plném' za fiéelem pfipadnjzch oprav vad dila éi za fiéelem odstranéni
nedodélkfi dila dle vzéjemné dohodnutjzch dispozic.

V pfipadé, 2e zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky svého provédéni dila, je povinen
provedenou opravu objednateli pfedat. O pfedéni opravy sepi§e zhotovite] zépis, 0 kterém
plati vée, co tato smlouva stanovi pro zépis 0 pfedém’ dila.

IX.
Smluvni pokuty

Jestliie zhotovitel pfekroéi ujednanou dobu plném’ dila, zaplati objednateli smluvm’
pokutu ve vyéi 0, 5% z hodnoty dila za kaidy den prodleni.

Jestliie Zhotovitel neodstram’ vady: nedodélky nebo reklamace v dohodnutém terminu,
zapla’u’ smluvm' pokutu ve vyéi 1000,— Kt“: Véetné DPH za kaidy' den prodlem'.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi L'lhradé faktur, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu vs vyéi 0,05 "/6 zceny uvedené na faktufe za kaZdy" den
prodleni.

Sankce a smluvm’ pokuty uplatnéné vs vztahu ke zhotoviteli budou zapoéteny V
nésledujl'ci fakturaci p0 uznéni oprévnénosti fakturace a sankce/smluvm’ pokuty



'1.

X.
Vy§§i moc

Pro 1'16e smlouvy 56 2a vy§§i moc povaiuji pfipady, které nejsou ze’wislé na Vfili
kterékoliv smluvni strany a ani je nemohou smluvni strany ovlivnit, napf. vélka, extrémné
ZtiZené klimatické podminky, mobilizace, povstémi, Zivelné pohromy atd.

XI.
Ukon‘c’em’ smlouvy

Tato smlouva mfiie bYt ukonéena nésledujicimi zpfisoby:

a) dohodou smluvnich stran nebo
b) odstoupem’m 0d této smlouvy z dfivodu poruéeni povinnostl' smluvm' strany

vyplyvajicich ze smlouvy nebo z jinjzch dfivodfi stanovenych obéanskym zékom’kem,
a to za podminek uvedenych v tomto élénku.

V pfipadé, Ze poruéeni smlouvy mfiie byt napraveno a neplnici smluvni strana tak neuéim'
ani do 14 kalendéf‘nich dnfi p0 obdriem’ vyzvy k népravé, pak je druhé smluvni strana
oprévnéna odstoupit 0d te’to smlouvy doruéenim pisemného oznémeni smluvni strané,
které poruéila svou povinnost. Nemfiie—li byt poruéem’ povinnosti napraveno nebo jedné-li
se 0 podstatné poru§eni smlouvy, je strana, které smlouvu neporuéuje, oprévnéna
odstoupit 0d této smlouvy s okamiitou L’léinnosti.

Podstatnjm p0ru§enim smlouvy opravr'xujicim objednatele odstoupit s okamZitou
fiéinnosti 0d této smlouvy jsou zejména nésledujici skuteénosti:

a) prodleni zhotovitele dobou plném’ dfla del§i nei jak 3O kalendéfnich dnfi;
b) nedoeem’ Ihfity pro odstraném’ zji§ténych vad éi nedodélkfi dila zhotovitele 0 vice

nei 30 kalendéf‘nich dnfi;
c) opakované neumoinéni kontroly provédéni dila;
d) nedokéiou-li se smluvm’ strany V pf‘iméfené lhfité dohodnout na zméné rozsahu nebo

provédéni dila, a takové dohoda je nutné zdfivodu odstraném' pfekéiek
znemoifiujicich provedem’ dila fédné a véas;

e) bylo-li Vfiéi zhotoviteli zahéjeno insolvenéni fizem’;
f) bylo—li ohledné majetku zhotovitele vydéno insolvenénim soudem rozhodnutl'

ofipadku nebo hrozicim fipadku ve smyslu zékona é. 182/2006 8b., nebo jiné
rozhodnutl' o prohlééem’ insolvence, nebo by} névrh na prohlé§eni fipadku zamitnut
pro nedostatek majetku, nebo bylo—Ii pfijato rozhodnuti o zru§eni zhotovitele
s likvidaci;

g) zhotovitel neplm’ rozhodnuti orgénfi vefejné sprévy nebo poru§uje obecné zévazné
prévni pfedpisy souvisejici s pfedmétem této smlouvy, napf'. zanedbévé fédné
skladovém’ nebezpeénj'ch létek nebo jinak ohroZuje iivotni prostf'edi, poru§uje
pfedpisy o dovozu a vyivozu zboZi;

h) zhotovitel poruéuje podminky stanovené pro poji§téni dle této smlouvy.

JestliZC nékteré smluvni strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy
V dfisledku okolnostl’ kryluéujicich odpovédnost, je povinna neprodlené pisemné oznémit
tuto skuteénost, véetné uvedem’ dfivodfi, druhe’ strané. Smluvm’ strany se nésledné
dohodnou na zméné, popf. pfedéasne'm ukonéeni smlouvy, a pokud 56 do 5 pracovnich
dnfi 0d obdrzeni oznémeni dle prvni Véty nedohodnou, je kterékoli ze stran oprévnéna
od smlouvy odstoupit.



Tato smlouva se ru§i ke dni doméem’ odstoupem’ druhé smluvni strané. Odstoupem'
0d smlouvy je moiné provést pouze pisemné. Odstoupenim nem’ dotéen némk na néhrady
fijmy, smluvm’ pokuty ani niirok na zéruky a uhradu deposud provedenjrch pracx’ dle této
smlouvy

XII.
Jazyk a Fe§eni sport‘i

Jazykem smlouvy a jazykem jednacim je jazyk éesky a to i na staveniéti.

Pokud neni stanoveno jinak, fidl’ se tato smlouva i vztahy na m’ zaloiené OZ. V pfipadé
vzniku sporu se smluvni strany zavazuji je f‘eéit dohodou v rémci ,,dobré Vfile“.

XIII.
Ostatni ustanoveni

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, 2e obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupm’ tf‘etim osobém pro jine’ (may, nei pro plnéni
podminek této smlouvy.

Zhotovitel postupuje pfi provédéni dila samostatné, je véak vézén pfikazy objednatele
ohledné zpfisobu provédéni dila, které mohou mil charakter lchozich podkladfi
objednatele, pokynfi objednatele, zépisfi a dohod oprévnénych pracovnikfi smluvnl’ch
stran a rozhodnuti a vyjédfem’ dotéenych organfi stétm’ sprévy. V pfipadé takové zmény
zadz’mi objednatelem, které si vyiédé zésadm’ zménu V dokumentaci éi stavbé, bude taio
zména fe§ena spoleéné obéma smluvm’mi stranami pissmny’rm dodatkem ke smlouvé.

Zhotovitel neni oprévnén zapoéist svoji pohledévku za objednatelem, a to ani éést své
pohledévky, Véetné pohledévek ziskanych postoupenim, proti jakékoli pohledévce
objednatele za zhotovitelem, a nem’ oprévnén postoupit j ake’lkoliv préva a povinnosti z této
smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zfidit smluvm’ zéstavni prévo,
na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemne’ho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohla§uje, Ze souhlasi se zvefejnénim uzavfené smlouvy a véech jejich
dodatkfi a dal§ich ipformaci a fidajfi objednatelem, jejichz zvefejnéni vyplyvé z platnych
prévnich pfedpisfi CR.

XIV.
Zévéreéné ustanoveni

Zmény nebo doplfiky te’to smlouvy lze provést pouze pisenmé na zékladé dohody
zéstupcfi smluvm’ch stran, stvrzené podpisy. Tato smlouva mfiZe bit ménéna pouze
pisemnymi dodatky, jejichi névrhy mohou vystavovat obé smluvm’ strany.

Uéastm'ci smlouvy prohla§uji a stvrzuji svymi podpisy, ze smlouvu 0 dflo uzaviraji
ze své vfile, svobodné a véZné, 2e si ji pf‘ed podpisem fédné pfeéefli, souhlasi sjejim
obsahem a fie ji neuzaviraji v tisni ani za jinak népadné nevirhodnych podminek.

Tato smlouva je sepséna V6 2 vyhotovem’ch, z nichz kaidé strana obdrii p0 jednom a
nabjrvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi stranami.



4. V pfipadé, fie se kterékoliv ustanovem’ smlouvy stane neplatnym, nefiéinnym 5i
nevykonatelnym, nebude mit tento stav vliv na platnost, fiéinnost éi vykonatelnost
ostatnich ustanoveni. Takové ustanoveni bude smluvnimi stranami nahrazeno
ustanovem’m nom, které bude svim smyslem neplatnému, nefiéinnému éi
nevykonatelnému ustanovem’ co nejbliiSi.

5. Doruéuje se pisemné, na adresy fiéastnikfi smlouvy uvedené v ($1.1. P‘fi pochybnostech
s doruéem’m se mé za to, ie k doruéeni do§lo péty den p0 pfedéni zésilky do pfepravy
uiivateli po§tovni licence.

6. Tato smlouva nabjrvé L'léinnosti dnem zvef‘ejnéni smlouvy podepsané obéma smluvnimi
stranami v registru smluv.

Volné pfi'loha: zadévaci podminky vefejné zakézky malého rozsahu

V Praze, dne: /f f #17 V HUB???.................. , dne: 9.6.2021






