
Smlouva o dílo č. SPR-S275/2022
(obchodní podmínky)

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012)

čj. NTM-VÚE/13511/2022

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
zřízeno jako státní příspěvková organizace zřizovací listinou pod č.j. MK-S 7202/2013 ze dne
20.6.2013 Ministerstva kultury České republiky
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Mgr. Karlem Ksandrem, enerálním ředitelem

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299
(dále jen ,,objednatel" nebo obccnč ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: AVANTI FLOORS s.r.o.
Sídlo: Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany

IC: 07699506
DIČ: CZ07699506
(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
,,Smlouvu o dílo"

(dále jen ,,Smlouva")

II.
Předmět smlouvy

l) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro
objednatele dílo specifikované v ČI. II odst. 2 Smlouvy.

2) Dílem se rozumí dodávka podlahové krytiny do výstavního sálu 2B01 NTM do výstavy jiří
Kočandrle z projektu NAKI II: 18059 - Čeští architekti .jako designeři techniky včetně
pokládky a dopravy materiálu a pracovníků na místo plnění.

Dílo je specifikováno v Zadávací dokumentaci objednatele ze dne 26.8.2022, která tvoří
pevně připojenou přílohu č. l této smlouvy. Nedílnou součástí této smlouvy, která je k této
smlouvě pevně připojena je i cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2022 která tvoří
přílohu Č. 2 této.snílouvy.



Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele, popřípadě
upozornit objcdnatele na nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel tak zejména provede všechny
úkony a práce specifikované ve shora uvedené Zadávací dokumentaci.

III.
Cena díla, splatnost a způsob úhrady

l) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem
453 407,- KČ vČetně DPH (slovy: čtyři sta padesát tři tisíc čtyři sta sedm korun českých). Cena
bez DPH činí 374 716,60 KČ, DPH ve výši 21 % činí 78 690,48 KČ. Cena každé jednotlivé
položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána
v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její
úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení
přepravy, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli
nárokovat. ..

2) Celková cena za provcdcní díla bude objednatelem zaplacena až po protokolárním
předání díla zhotovitelem, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této
faktury je stanovena dohodou na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli s tím, že objednatel
může písemně splatnost jednostranně prodloužit o dalších 30 dní v případě, kdy bude zaplacení
díla záviset na přidělení financí ze státního rozpočtu,

3) Dnem úhrady je den připsání předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je
povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele,

4) Celková cena díla dle ČI. II. bude objednatelem uhrazena po převzetí celého díla od
zhotovitele. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

S) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci díla včetnč
pNZadné montáže. Tato cenaje maximální a nepřekročitelná.

6) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., a přísluŠné ustanovení
o dani z přidané hodnoty v občanském zákoníku. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve
lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem,
kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

IV.
Termín plnění

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději do 30-ti
dní od nabytí účinnosti smlouvv.

V.
Povinnosti objednatele

l) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro provedení
díla.



¶

VII.
Povinnosti zhotovitele

l) Zhotovitel odpovídá za veškeré Škody na zařízeních, instalacích a interiérech v objektech
objednatele, které vzniknou po celou dobu realizace díla bez ohledu na zavinění zhotovitele.

2) Zhotovitel zajisti veškeré případné úklidové práce v souvislosti s realizací díla.

3) zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo
znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvědomí neprodleně o této skutečnosti
óbjednatele a projedná s ním další postup.

4) O přesných termínech realizace díla v prostorách objedňatele bude zhotovitel objednatele
písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.

5) O předání dokončeného díla podepíší smluvní strany předávací protokol s tím, že zde
vytknou případné vady. Předávací protokol (jeho kopie) bude přílohou konečné fakturý
zhotovitele objednateli. Bez předávacího protokolu (kopie) nelze platbu provést.

VIII.
Záruka za jakost

l) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 5 let od dokončení díla a
protokolárního předání díla objednateli.

2) Během shora uvedené lhůty je zhotovitel povinen po písemnC výzvě objednatele do 3 dnů
odstranit vady, které na předmětu díla vznikly, a to bezplatnč.

IX.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávnčn od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení
povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinnosti ze strany zhotovitele se pro
účely této smlouvy rozumí:

a) zhotovitel je v prodlení s termínem plnění podle ČI. IV. této smlouvy;

b) zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých
bude objednatel trvat.

2) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omczit, pokud dojde ke
snížení objemu schválených investičních prostředků, případně od smlouvy odstoupit za
předpokladu zastavení nebo zrušení investiční akce,

3) Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od
smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
třctí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.



X.
Sankce

l) V případě nedodrženi termínu plnění uvedeném v ČI. IV Smlouvy nebo termínu k odstranění
vad dle ČI. VIII odst. 2 Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo
objednatele na náhradu Škody.

2) Náklady na odstranění škod vzniklých z činnosti zhotovitele na majetku objednatele má
objednatel právo jednostranně odečíst z celkové ceny díla.

XI.
Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.Č. 340/2015 Sb.

1. 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 uveřejnční prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí.

2. Smluvní strany berou Da vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru
smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1
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. 1 nebo jiná smluvní strana
opravu podle § 5 odst. 7, .jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, 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 uveřejněni 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 základě 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
fří 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 popsam'm
způsobem mají obě smluvní stranv.

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
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveř'qjněna 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 podle
tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jdc-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § lOď,



Vij) 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,

C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být in omiace veřejně přístupné
prostřednictvím 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; povinnost
Oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

4. ,,Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro
účely plněni této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí.
Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní
údajc může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pio
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 neprodleně písemně informovat
druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními
předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé
smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených,"

XII.
Závěrečná ustanovení

l) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními obchodního zákoníku.

2) Strany se zavazuji řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným
jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za
nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

3) Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány
oprávněnými osobami dle této smlouvy.

4) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných
podmínek.

S) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv a platnosti dnem
podpisu oběma stranami. její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden podepsaný výtisk.



Přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace ze dne 26.8.2022 - je pevnč připojena!
Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2022 - je pevně připojena!

¶
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cl
Zadávací dokumentace

Y

pro zakázku Národního technického muzea

Dodávka podlá hově krytiny včetně instalace

Do výstavy ,,jiří Kočandrle"
NAKI Il. Čeští architekti jako designeři techniky - 18059

Termín realizace: říjen 2022

Adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, výstavní sál 2801 (cca 500m2 plochy)

Termín schůzky na místě plnění: 7.9.2022

Termín podání cenové nabídky: 13.9.2022

obecný popis zakázky:

výstavní sál se nachází ve druhém patře budovy NTM v Praze 7 na Letné a rozlohou zauijimá 590m2 plochy, z toho cca
450 m2 volné nezastavěné plochy .
V sále je několik sloupů, prostorová situace viz půdorys sálu - příloha ZD.
Podlahová krytina bude položena tak, aby byl zajištěna její stabilní poloha (podlepení) vzhledem ke stávající podlaze,
okraje začistit lemovkou. Referenční vrorek např. Marmoleum Armstrong.
Barva ve třech barevných oddílech:

A - přední část cca 330m2 světle béžová,
B - oválná dráha cca 100m2 tmavě béžové (okrová)
C - zadní část kolem exponátu cca 115m2 tmavě modrá

Barevné odstíny viz vzorník.

Technické parametry:
Technická specifikace předmětu plnění v příloze Č.5

Požadavky na realizaci:
Předání prostoru a díla bude probíhat protokolárně.
celkový objem práce se skládá z ceny za dodávku podlahové krytiny a práce na jejím položenivčetně dopravy na místo
plněni.
Nutno před dodáním vzorkovat odstíny.

počet

cena v jednotek cena v KČ
poř.č. označ. název položky rozměry (m) Kč/jednotku m2/ks celkem

1. A přední část světle béžová . ,,23,4 x 14 330
2. B oválná dráha okrová 40 x 2,5 100

3. C zadní část tmavě modrá l 11x15 minus 4Om2 obj. 115
Deinstalace koberec l

4. I . instalace líno l služba 1

5. D l doprava služba 1

cena bez
DPH

21% DPH

cena vč. DPH



Součásti cenové nabídky je naceněný výkaz výměr.

Součástí nabídky jsou produktové listy každého materiálu.

výsledná cena uvedená ve formátu: Celková cena bez DPH

á ,n"""%DPH
Ce kov C a VČ. DPH

Kontaktní osoba:
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Příloha č. L.

Krycí list nabídky

r

r

Zadavatel: Národní technické muzeum '"

se sídlem v Praze 7, Kostelní 42, PSČ 170 78, IČ 00023299

Předmět zakázky:

,,"Dodávka podlahové krytiny včetně instalace do výstavy Jiří Kočandrle"

Uchazeč: AVANTI FLOORS s.r.o.

Sídlo: Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany

JČ: 07699506

DIČ: CZ07699506

Zastoupený: Miloslava Procházková

cena v počet
poř. ozna Kč/jednot jednotek cena v KČ
č. č. název položki rozměn (ml ku m2/ks celkem

přední část světle
]. A béžová 23,4 x 14 375,- 360 135000,-

oválná dráha
2. B okrová 40 x 2,5 375,- 164 61500,-

zadní část tmavě l lx15 minus 48750,-
3. C modrá 40m2 obj. 375,- 130

Deinstalace 122466,6
koberec instalace

4. I líno služba l 122466,6
5. D doprava služba 7000,- 1 7000,-

cena bez
DPH 374716,6

21 %
DPH 78690,48

cena vč.

DPH 453407,-
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NÁRODMÍTECHNlC:'"'
170 78 CRAHii 7. 1(\_/. _,'.'Í42,j'

Deklarace ceny:
F

Celková nabídková cena je deklarována jako ceny maximální pro rozsah plněni specifikovaný
ve výzvě zadavatele a obchodními podmínkami.

Prohlášení uchazeče:
Uchazeč tímto prohlašuje, že vymezeni plnění veřejné zalujzky obsahuje veškeré údaje nutné
k podání závazné nabídky a je vázán celým obsahem nabÍdky po celou dobu běhu' zadávací
lhůty tj.
do 31.10. 2022

\V Zbuzany dne 16.9.2022 l "\, \
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osjb, Ří' za uchazeče

' -. -t.l. t. ,, 2 'Z : ,a ,,5 ZtŠuZíný
.IČO: 07699506 DIČ: CZ07699506
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