
Smlouva o dílo - praní prádla
dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi
zhotovitelem
Rokycanská nemocnice, a.s. se sídlem v Rokycanech, ul. Voldušská 750, PSČ 337 22,
IČ 26360900, bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Rokycany, číslo účtu

jednající předsedkyní představenstva a ředitelkou MUDr. Hanou Perkovou, MBA
na straně jedné

a

objednatelem
Dopravní zdravotnictví a.s., Italská 560/37, 121 43 Praha 2
IČ 25903659, DIČ CZ699000899, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu
místem provozování: Poliklinika Plzeň, Švihovská 14, 301 48 Plzeň - fakturační adresa

na straně druhé

v tomto znění

I.
Smluvní strany

Rokycanská nemocnice, a.s. (dále jen jako zhotovitel) je oprávněna poskytovat služby
v oblasti praní, Žehlení, opravy a údržby oděvů, bytového textilu a osobního zboží.

Dopravní zdravotnictví, a.s. (dále jen jako objednatel) má potřebu zabezpečit praní prádla.

Il.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provádění díla ve sjednaných lhůtách, a to vždy na základě
jednotlivých dodání prádla určeného k praní.

Objednatel bude prádlo určené k praní dodávat zhotoviteli do jeho provozu prádelny
v dohodnutou dobu v průběhu kalendářního měsíce. Prádlo bude vypráno v dohodnutém
rozsahu a připraveno k převzetí objednatelem v dohodnuté dodací lhůtě ne delŠí než 5 dnů od

" převzetí k vyprání. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provádění.

III.

Cena a způsob úhrady

Za poskytnutí služby zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou smluvní cenu 18,-KČ za
kilogram prádla, s kterou byl objednatel před uzavřením smlouvy seznámen a s níž souhlasí.
Zhotovitel si vyhrazuje změnu ceny, se kterou seznámí objednatele nejméně jeden týden před
další dodávkou prádla k vyprání.

Cenu za poskytnutou službu bude objednatel hradit poskytovateli na základě zúčtování
skutečně poskytnutých (čerpaných) služeb, hotově v ústavní pokladně, nebo na základě
zhotovitelem vystavené faktury se splatností 15 dnů ode dne vystavení.

IV.
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Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
plnění.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodrŽovat obecně závazné právní předpisy a
technické normy (CSN). Zejména se zhotovitel zavazuje plnit požadavky na zacházení
s prádlem a praní prádla ve zdravotnických zařízeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví v platném znění a v souladu s vyhláškou MZČR č. 306/2012 Sb.,
kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické
požadavky na provoz zdravotnických zařízení.

Objednatel je povinen dílo převzít.

V.

Doba trvání smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá s účinností od 27. 9. 2013 na dobu
neurčitou. Smlouvu je možné ukončit z technických nebo provozních důvodů na straně
zhotovitele ihned, jinak dohodou stran nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a
počíná plynout první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

VI.

Závěrečná ustanovení

Pokud v této dohodě není uvedeno jinak, řídí se právní poměry účastníků smlouvy
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž k&ždá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Tato smlouva je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran a jako správná je jimi
podepsána.
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