SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRANÍ PRÁDLA
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany:
Název:

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

Zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C vložka 75163
Se sídlem:
V Drahách 1105, Luhačovice, PSČ 763 26
IČO:
70850909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
27-771 700 267 / 0100
Zastoupená:
Ing. Bc. Ivanou Slámečkovou, ředitelkou
Tel.:
+420 734 785 989,
e-mail:
reditelka@dsluhacovice.cz
dále jen „objednatel“
a
Název:

Čištění a praní textilu a oděvů - Michaela Martincová

Zapsána v živnostenském rejstříku pod spisovou značkou MULUZU 375/2015/212/Šů
vedenou u Obecního živnostenského úřadu Luhačovice
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Tel.:
e-mail:

Nivy II / 279, 763 26 Pozlovice
03980715
CZ7859294938
MONETA Money Bank
217374820/0600
Michaelou Martincovou
+042 776 803 718
pradelnamisa@seznam.cz

dále jen „dodavatel“
Dodavatel a objednatel jsou dále společně označeni také jen jako „smluvní strany“ či
„strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich.
Úvodní ustanovení

I.

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě výsledku zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Praní prádla“ (dále jen „veřejná zakázka“),
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je služba praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění
a balení, v době od 1.1.2018 do 30.6.2019. Dodavatel se zavazuje dodržovat vyhlášku
MZČR č. 306/2012 Sb., o předcházení vzniku a šíření o infekčních onemocnění a o
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hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,
v platném znění
III.

Struktura předmětu plnění

1. Závazný harmonogram svozů:
1.1. Svoz špinavého prádla a dovoz prádla čistého proběhne denně ve dnech pondělí
až pátek od 6:00 do 8:00 hodin.
1.2. Osobní prádlo zaměstnanců se sváží denně ve dnech pondělí až pátek od 6:00 do
8:00 hodin.
1.3. Svoz probíhá vlastní dopravou dodavatele a na jeho náklady.
1.4. Svoz probíhá vždy z místa plnění – viz čl. V. této Smlouvy.
2. Závazné dodací lhůty zadavatele
2.1. Pravidelný každodenní svoz ve výše uvedených časech.
2.2. Dodavatel se zavazuje dodat prádlo čisté nejpozději do 2 pracovních dnů.
3. Odvoz špinavého prádla
3.1. Prádlo objednatel počítá a třídí podle druhu (ložní, osobní, personální)
3.2. Prádlo objednatel předává s dodacím listem
3.3. Požadujeme praní každého druhu prádla zvlášť
3.4. Požadujeme praní prádla znečištěného biologickým materiálem
3.5. Možnost praní prádla infekčního (dle potřeby a individuální domluvy v souladu se
zákonnými normami)
3.6. Špinavé mopy a hadry budou baleny zvlášť
4. Dovoz čistého prádla:
4.1. Dodavatel se zavazuje balit veškeré vyprané prádlo do textilních pytlů
4.2. Dodavatel roztřídí osobní prádlo podle druhu (košile kalhoty, ….)
4.3. Dodavatel roztřídí personální prádlo podle druhu (ručníky, utěrky, …)
4.4. Čisté a vysušené mopy a hadry balí dodavatel zvlášť
5. Služby požadované a spojené s praním prádla:
5.1. Dodavatel se zavazuje k dodržení legislativy k praní prádla ze zdravotnických a
sociálních zařízení
5.2. Hmotnost 1 ks balíku prádla nepřesáhne 10 kg.
5.3. Nepředá-li dodavatel objednateli prádlo, které od objednatele za účelem vyprání
převzal (co do množství a druhu), je dodavatel povinen objednateli nahradit škodu
tím způsobenou. Škodu nahradí zakoupením nového prádla stejného množství
druhu a kvality, to vše nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl zadavateli
prádlo předat.
5.4. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každou oprávněnou reklamaci dodávky zničeného prádla.
IV.

Termín plnění

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy se uzavírá na dobu určitou od
1.1.2018 do 30.6.2019.
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V.

Místo plnění

1. Místem plnění je Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace, V Drahách
1105, Luhačovice.
2. Služby dle této smlouvy budou prováděny průběžně, smluvní strany se dohodly na
pravidelném týdenním cyklu odebírání a předávání prádla: pondělí až pátek od 6:008:00 hodin.
VI.

Cena plnění

Cena za provádění služeb byla stanovena na základě nabídky poskytovatele.
Ceník je uveden v příloze č. 1 Smlouvy.
Cena poskytovaných služeb je platná po celou dobu platnosti této smlouvy.
Cena za praní prádla je včetně veškerých nákladů spojených s poskytováním služeb.
Cena služeb bude hrazena jednou měsíčně.
Podkladem pro vyúčtování budou písemná potvrzení o předání prádla poskytovateli a
písemná potvrzení o převzetí vypraného prádla zpět objednateli.
7. Cena služeb bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury - se splatností 21
dnů ode dne doručení faktury objednateli.
8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, zejména pak název, sídlo
a identifikační číslo objednatele a dodavatele, předmět plnění, bankovní spojení
dodavatele, udání ceny praného prádla, účtovanou částku, čísla písemných potvrzení o
převzetí prádla, razítko a podpis a současně s ní musí být objednateli doručeny kopie
všech písemných potvrzení o převzetí vypraného prádla, na základě kterých je cena
služeb účtována.
9. Faktura bude objednateli zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy.
10. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch dodavatele.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat veškeré
náležitosti nebo nebude doložena příslušnými písemnými potvrzeními, je objednatel
oprávněn fakturu dodavateli ve lhůtě její splatnosti vrátit.
12. Oprávněným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti s tím, že ode dne
doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
13. Na cenu služeb nebude poskytována záloha.
14. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedené na faktuře.
15. Překročení ceny dle odst. 1 tohoto článku je možné pouze dojde-li k účinnosti změny
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
16. Dodavatel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.

Práva a povinnosti při poskytování služeb

1. Dodavatel je povinen poskytovat služby řádně a včas s vynaložením odborné péče.
2. Dodavatel je povinen dodržet veškeré pokyny a návody týkající se praní prádla a
souvisejících úkonů, zejména škrobení (bílé prádlo).
3. Dodavatel je povinen předat prádlo nepoškozené, úplné, vyprané, naškrobené, usušené,
vyžehlené a poskládané, rozdělené do skupin tak, jak bylo předáno dodavateli
s předvyplněným písemným potvrzením o převzetí prádla.
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4. Vyprané prádlo je dodavatel povinen dodat roztříděné dle druhů a počtu.
5. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné právní předpisy a
technické normy vztahující se k praní prádla.
6. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění pro případ
škody způsobené provozní činností poskytovatele.
7. Jsou-li služby poskytovány vadně, je poskytovatel již v průběhu jejich provádění povinen
na výzvu objednatele odstranit vytčené nedostatky.

VIII.

Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této smlouvy.
2. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a
k minimalizaci vzniklých škod.
3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany.
5. Nepředá-li dodavatel objednateli prádlo, které od něj převzal (co do množství a druhu), je
dodavatel povinen objednateli nahradit škodu tím způsobenou. Škodu nahradí
zakoupením nového prádla stejného množství druhu a kvality, to vše nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne, kdy měl zadavateli prádlo předat. Současně uhradí smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci dodávky zničeného prádla, a
to na základě písemné výzvy objednatele, ve lhůtě 15 dní od doručení výzvy objednatele
k úhradě smluvní pokuty.

IX.

Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou
písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která
počne plynout prvního dne následujícího měsíce poté, kdy byla druhé smluvní straně
doručená písemná výpověď.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy ve smyslu §
1977 a § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se považuje opakované
porušení povinnosti praní prádla co do dodání a kvality, opakované porušení některé
další povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy, a to i v kombinaci různých
porušení.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případě porušení či
opakovaného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.
4. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v
prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší
než 30 kalendářních dnů.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy.
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X.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní
straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této
smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu
s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Dodavatel souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných dodatků bude
veřejně přístupná.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a
podepsanými oběma stranami, které se tak stanou nedílnou součástí této smlouvy.
Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
5. Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným,
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva originály
obdrží objednatel a jeden zhotovitel
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku
na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Specifikace

V Luhačovicích dne: 11.12.2017

V Luhačovicích dne: 11.12.2017

Dodavatel:

Objednatel:

Michaela Martincová

Ing. Bc. Ivana Slámečková
ředitelka
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