SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
PRANÍ PRÁDLA
číslo smlouvy odběratele

3/42727235/2019

(uvádět při fakturaci)

číslo smlouvy dodavatele: 23/71229132/2019

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora
42727235
CZ42727235
XXXXXXXXXXXX, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)
a
Dodavatel:
Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem:
Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
IČ:
71229132
DIČ:
CZ71229132
zastoupený/jednající: XXXXXXXXXXXX, ředitelem
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba:
XXXXXXXXXXXX
(dále jen "dodavatel")
a
oba společně dále jen „smluvní strany“,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění služby „praní prádla“
dle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavírána mezi dodavatelem a objednatelem na základě výsledků
zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Praní prádla“,
neboť nabídka prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Předmětem této Smlouvy je zajištění služby praní prádla dle specifikace uvedené v
příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služba“) za podmínek upravených v zadávacích
podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Dodavatelem v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této
Smlouvě a jejích přílohách.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících se
zajištěním služby praní prádla specifikovaného v příloze č. 1 k této smlouvě
Dodavatelem Objednateli.
2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele služby spočívající
v praní prádla. Tyto služby zahrnují třídění prádla podle míry znečištění, praní prádla,
sušení, žehlení, mandlování, běžnou vysprávku prádla, balení pro expedici.
3. Dodavatel se zavazuje zajišťovat službu pravidelně, ve sjednaných termínech po
celou dobu kalendářního roku, v odpovídající kvalitě.
4. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost
uvedenou v této smlouvě a zaplatit za dodané služby sjednanou cenu.
5. Místem plnění je provozovna dodavatele v sídle Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy
Janovice.
Článek III.
Základní povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje předávat prádlo zabalené do pytlů ve sjednaných termínech.
2. Objednatel prohlašuje, že jeho prádlo nepřichází do styku s infekčním ani jiným
materiálem, který by znemožňoval praní v běžné veřejné prádelně.

Článek IV.
Základní povinnosti dodavatele
1. Dodavatel je povinen poskytovat služby sjednané touto smlouvou v souladu se všemi
platnými technickými normami, zákony a předpisy.
2. Věci potřebné k poskytnutí služby si dodavatel opatří na vlastní náklady a jejich cena
je zahrnuta do konečné ceny provedení služby.
3. Praní prádla bude prováděno samostatně, tj. odděleně od prádla ostatních zákazníků
tak, aby nedocházelo k jeho záměně.
4. Dodavatel odpovídá za kvalitu provedené služby. Vady díla zjištěné při jeho předání
nebo v průběhu záruční doby dodavatel odstraní do 10 dnů od nahlášení vady.
5. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí předávacího protokolu, předání díla. Délka
záruční doby činí 15 dnů.
6. Dodavatel odpovídá za předané prádlo. V případě ztráty kompenzuje nedodané
prádlo finanční náhradou v ceně obvyklé. Termín pro dodání ztraceného prádla nebo
jeho kompenzaci činí 30 dnů od nahlášení.
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Článek VI.
Cena plnění, platební podmínky
1. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné nebo související s řádným plněním
smlouvy.
2. Dodavatel bude vystavovat 1x měsíčně fakturu za provedené služby dle množství
vypraného prádla v cenách za ks uvedených ve výběrovém řízení. Dodací listy budou
přílohou k faktuře. Doba splatnosti bude minimálně 15 dnů od data vystavení faktury.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a ostatních
souvisejících zákonů.
3. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu bezhotovostním převodem na účet dodavatele
dle data splatnosti, maximálně do 15 dnů ode dne obdržení faktury.
4. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje a přílohy, je Objednatel oprávněn
fakturu vrátit Dodavateli do 5 pracovních dnů po jejím obdržení, s uvedením důvodu
vrácení. Dodavatel je povinen fakturu podle charakteru nedostatků buď opravit, nebo
nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává Objednateli běžet původní
lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové
či opravené původní faktury.
5. Cena díla 916 000,- Kč (devět set šestnáct tisíc korun českých) za plnění po dobu
48 měsíců. Cena za položku dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Článek VIII.
Doba plnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.4.2019 s dvouměsíční výpovědní
lhůtou.
Článek IX.
Sankce
1. V případě prodlení s předáním díla nebo odstraněním vad díla je Dodavatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny týdenní dodávky za
každý další započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je oprávněn Dodavatel účtovat
úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na
řádné dokončení plnění včetně odstranění vad.
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Článek X.
Změna smlouvy
1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
osob oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek XI.
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením
od smlouvy.
2. V případě prodlení Dodavatele s plněním smlouvy nebo prodlením Dodavatele při
odstranění vad díla delším než 15 kalendářních dní má se za to, že se jedná o
podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany Dodavatele, jež zakládá možnost
Objednatele odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen
Dodavateli oznámit písemně.
3. Účinky odstoupení od smlouvy se netýkají čl. IX. a čl. XIII. této smlouvy.

Článek XII.
Doručování
1. Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod.
budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na
uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také
případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese
nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude v takovém
případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.
3. V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu smlouvy je
dotčená smluvní strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.

Čl. XIII.
Mlčenlivost
1. Není-li dále stanoveno jinak, je Dodavatel povinen během plnění této Smlouvy i po
uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této
povinnosti může Dodavatele zprostit pouze Objednatel. Zproštění povinnosti
mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou povinností mlčenlivosti není
dotčena možnost Dodavatele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve
svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném
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Objednatelem. Dodavatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této
Smlouvy přijde on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním
díla dle této Smlouvy, do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil zákon č.101/2000 Sb.
Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje uhradit Objednatel či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti
Dodavatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně
utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
3. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle tohoto článku se
nevztahuje na
o informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením
povinnosti jejich ochrany;
o informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo
druhé smluvní straně, pokud je prodávající schopen tuto skutečnost doložit;
o informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala
porušením povinnosti jejich ochrany a
o informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem v platném
znění, zejména úpravou smlouvy o dílo.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnost nabývá
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
3. Jakýkoliv spor v souvislosti s touto smlouvou bude předmětem řízení před
příslušnými soudy České republiky, kterým se každá ze smluvních stran zavazuje
podřídit.
4. Pokud některé ustanovení této smlouvy (zcela nebo zčásti) je nebo se stane
nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení v plném
rozsahu platné a účinné.
5. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dodavatel
souhlasí s tím, že Objednatel může poskytovat informace dle výše uvedeného
zákona č. 106/1999 Sb.
6. Dodavatel bere na vědomí uveřejnění této Smlouvy, jejích případných dodatků
Objednatelem dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1, kterou je specifikován předmět této
smlouvy.
8. Tato smlouva se sepisuje v českém jazyce v čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě
obdrží Dodavatel a dvě obdrží Objednatel.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a
svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadované služby včetně ceníku

Ve Vojkově dne 7.3.2019
Dodavatel

Objednatel

Domov seniorů Vojkov
poskytovatel sociálních služeb

Domov Svatý Jan
poskytovatel sociálních služeb

………………………................

.....................................................

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
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