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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
KRPU-1732-13/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená podle §1724 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l. Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537

plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U
Pavlina Titlová DiS., referent majetkové správy oddělení
materiálně technického zabezpečení odboru správy
majetku KŘP-U
Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

a

Název:
SÍd[o:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,poskytovatel služeb"

Vital OHW s.r.o.
Novosedlické nám. 1, 400 03 Ústí nad Labem
62743759
CZ62743759

Helena Ovská, jednatelka společnosti
Helena Ovská
Novosedlické nám. 1, 400 03 Ústí nad Labem

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložkä 8994

,,Praní a chemické čištění prádla"



Článek íl. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele služeb provádět na svůj náklad a nebezpečí,
řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele - praní, chemické čistění a žehlení prádla
pro:
a) OKTE Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje;

b) rekreační zařízení Hájovna Staré Křečany;
dle krycího listu, který tvoří přIlohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,poskytování služeb") a současně
s tím také závazek objednatele poskytovateli služeb praní a chemické čistění prádla umožnit a
zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Rozsah a podmínky poskytovaných služeb
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2019, nebo do úplného vyčerpáni

finančního limitu dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane
dříve.

2, Poskytovatel služeb poskytne objednateli komplexní služby prádelny (praní, chemické čistění a
žehlení), a to dle průběžných písemných objednávek objednatele doručených na e-mailovou
adresu poskytovatele služeb uvedenou v ČI. I. této smlouvy (dále jen ,,objednávka").

3. Objednatel v objednávce vždy uvede:
a) místo převzetí a předáni prádla (dále jen ,,místo plněni"),
b) osobu odpovědnou za převzetí a předání prádla,
C) termín stanovený pro převzetí prádla ze strany poskytovatele služeb,
d) termín stanovený pro předáni řádně vypraného/chemicky vyčištěného a vyžehleného prádla

zpět objednateli; tento termín nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů ode dne určeného dle
písm. C) tohoto odstavce smlouvy,

e) adresu pro doručení faktury.
4, Poskytovatel služeb je povinen při poskytování služeb postupovat s odbornou péčí, v souladu s

předepsanými technologiemi pro předaný druh prádla, podle svých nejlepších znalosti a
schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny.

5. Poskytovatel služeb je povinen prádlo určené objednávkou k vyprání/chemickému
vyčistění a vyžehlení (dále také jen jako ,,zakázka") v termínu stanoveném objednávkou v
místě plnění od odpovědného pracovníka objednatele uvedeného v objednávce převzít. V
případě nedodržení termínu pro převzetí prádla určeného k vypráni/chemickému vyčistění a
vyžehlení (zakázky) ze strany poskytovatele služeb, je poskytovatel služeb povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané zakázky včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení.

6. Objednatel je povinen osobně zakázku poskytovateli v místě plněni poskytovateli služeb předat,
účastnit se jejího překontrobvání a sepsání. O předáni prádla objednatelem poskytovateli služeb
bude poskytovatelem služeb vyhotoven protokol o předání prádla č. 1 (dále jen ,,protokol č. l")
ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu. V protokolu č. 1 bude vždy uveden
soupis prádla, které je poskytovateli služeb objednatelem na základě objednávky předáváno.
Prádlo s viditelnými vadami a neodstranitelnými nečistotami bude přebírajícím pracovníkem
poskytovatele služeb ze soupisu prádla v protokolu č. 1 vyřazeno a poskytovatel služeb takovéto
prádlo od objednatele nepřevezme.

7. Odvoz a dovoz prádla žIdo místa plnění zajistí na vlastní náklady a odpovědnost poskytovatel
služeb. Odvoz a dovoz prádla žIdo místa plnění bude probíhat zpravidla lx týdně, a to vždy



r v den uvedený v objednávce v dopoledních hodinách, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Poskytovatel služeb je povinen prádlo (zakázku) vyprat/chemicky vyčistit a vyžehlit a
následně takto řádně vyprané/chemicky vyčištěné a vyžehlené prádlo předat v místě
plnění zpět objednateli, a to nejpozději v termínu stanoveném v objednávce. V případě
nedodržení termínu pro dokončeni zakázky ze strany poskytovatele služeb, je poskytovatel
služeb povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané zakázky včetně
dph za každý byt' i započatý den prodlenI.

9. Vyprané prádlo bude baleno (např. do fólie) a převázáno, pokud nebude dohodnuto jinak.
10. O předání řádně vypraného/chemicky vyčištěného a vyžehleného prádla (zakázky)

poskytovatelem služeb zpět objednateli bude poskytovatelem služeb vyhotoven protokol o
předání prádla č. 2 (dále jen ,,protokol č. 2") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán
oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu. V protokolu č. 2 bude vždy uveden soupis prádla, které je poskytovatelem služeb
objednateli předáváno.

11. Při předáni řádně vypraného/chemicky vyčištěného a vyžehleného prádla (zakázky)
poskytovatelem služeb zpět objednateli bude odpovědným pracovníkem objednatele provedena
kontrola, zda bylo prádlo řádně vypráno/chemicky vyčištěno a vyžehleno, zda souhlasí počet
kusů prádla uvedený v protokolu č. 1 s počtem kusů prádla uvedeném v protokolu č. 2, případně,
zda toto prádlo nevykazuje známky poškození, které v době předání prádla dle ČI. |||. odst. 5 této
smlouvy nevykazovalo. výsledek kontroly odpovědný pracovník objednatele zapíše do protokolu
Č. 2.

12. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí prádla, jestliže bylo plněno vadně, tj. prádlo nebylo
řádně vypráno/chemicky vyčištěno a vyžehleno. Poskytovatel služeb je v takovém případě
povinen zajistit na vlastni náklady a odpovědnost nápravu takovéhoto vadného plnění. Na
následné předání prádla se užijí ustanoveni odstavců 10 a 11 tohoto článku smlouvy přiměřeně.
Termin plněni dle ČI. Ill. odst. 8 této smlouvy tímto není nijak dotčen, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

13. Nebezpečí škody na prádle přechází na zhotovitele okamžikem podpisu protokolu č. 1 oběma
smluvními stranami. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu vzniklou na převzatém prádle do
doby jeho předání objednateli dle protokolu č. 2.

Článek IV. Cena služeb a platební podmínky

1. Fakturovaná cena za poskytované služby je dána součtem cen jednotlivých poskytovaných
služeb. Konkrétní jednotkové ceny poskytovaných služeb včetně specifikace předmětu plněni
jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy - krycí list.

2. Konkrétní jednotkové ceny poskytovaných služeb zahrnují veškeré náklady poskytovatele s
poskytováním služeb spojených, včetně zajištění dopravy prádla z a do místa plnění. Jednotkové
ceny poskytovaných služeb uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou cenou nejvýše přípustnou
a po dobu platnosti této smlouvy cenou neměnnou. Ke změně jednotkových cen poskytovaných
služeb uvedených v příloze č. 1 této smlouvy může dojít pouze v případě změny výše zákonné
sazby DPH.

3. Celková maximální hodnota plněni poskytnutého dle této smlouvy poskytovatelem služeb
objednateli je stanovena:

- ve výši 60 500 Kč pro OKTE Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
- ve výši 9 680 KČ pro rekreační zařízení Hájovna Staré Křečany,

Poskytovatel služeb není oprávněn poskytnout objednateli plnění nad maximální hodnotu plnění dle
tohoto odstavce smlouvy a objednatel není oprávněn po poskytovateli služeb takovéto plnění
požadovat. Poskytovatel služeb bere tuto skutečnost na vědomi a je si vědom, že jakékoliv plněni
z jeho strany nad maximální hodnotu plnění mu nebude ze strany objednatele proplaceno.
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4. Cena za poskytnuté služby bude zaplacena na základě .dňčích daňových dokladů (dále
,,faktura"), které budou vystaveny poskytovatelem služeb na základě skutečně poskytnutých
služeb. Přílohou faktury musí být kopie předávacích protokolů za fakturované služby. Faktura za
poskytnuté služby za daný kalendářní měsíc bude vždy doručena na adresu objednatele
uvedenou v objednávce.

5. Faktura bude předložena vždy ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená poskytovatelem služeb
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí mimo jiné obsahovat:
označení faktury a její čís|o; firmu (obch. jméno), ičo, dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku
či jiné evidenci; sídlo objednatele a poskytovatel služeb; bankovní spojení poskytovatele služeb;
předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy.

6. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli služeb jakékoliv zálohy na úhradu ceny za
poskytnuté služby.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena
služeb se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny služeb na bankovní
účet banky poskytovatele služeb. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené
v období do 28. února 2019 a od 20. prosince 2019 do 28. února 2020 činí 60 kalendářních dnů
ode dne doručení faktury.

8. Poskytovatel služeb je povinen vystavit a doručit fakturu za poskytnuté služby nejpozději
do 20 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dokončení zakázky dle
protokolu Č. 2). Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele služeb
s vyhotovením a doručením faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlenI věřitele dle § 1975
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že promičecí doba pro uplatnění práva
poskytovatele služeb na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny poskytovaných služeb
(výzvy k zaplaceni) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy se
poskytovatel služeb dostal do prodlení s doručením faktury dle věty první tohoto odstavce
smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Poskytovatel služeb je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb. Okamžikem doručení
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst.
7 tohoto článku smlouvy.

10. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

11. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli služeb za nedodržení termínu splnění svých
peněžitých závazků vůči poskytovateli služeb pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařIzení
vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z dlužné částky.

Článek V. Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel služeb se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.
2. Poskytovatel služeb je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny

osoby, které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy, odpovídá poskytovatel služeb, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže poskytovatel služeb poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti
plynoucI z ČI. VIII. odst. 2 této smlouvy.

Článek VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Poskytovatel služeb ručí za kvalitu jím poskytnutých služeb dle této smlouvy po dobu 1
kalendářního měsíce od okamžiku předáni prádla dle ČI. Ill. odst. 10 této smlouvy.

2. V případě nesrovnalostí v počtu kusů prádla uvedeného v protokolu č. 1 s počtem kusů prádla
uvedenérĹĹ v protokolu č. 2 nebo poškozeni některých kusů prádla při jeho předáni objednateli
dle ČI. Ill. odst. 10 této smlouvy je poskytovatel služeb povinen poskytnout objednateli
přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb fakturované na základě objednávky odpovidajÍcÍ
hodnotě zničených/poškozených/ztracených kusů prádla, pokud se s objednatelem nedohodne
jinak. výši takto poskytnuté slevy určí poskytovatel služeb na základě písemně (e-mailem)
poskytnutých informací o hodnotě zničených/poškozených/ztracených kusů prádla od
objednatele. výše poskytnuté slevy musí být předem schválena objednatelem.

3, Poskytnutím slevy dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy (ve výši předem schválené
objednatelem) zaniká povinnost poskytovatele služeb k náhradě škody na
zničených/poškozených/ztracených kusech prádla objednateli.

4. V případě, že poskytovatel služeb neposkytne objednateli v případě zničenÍ/poškozenÍ/ztracení
kusů prádla slevu dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy (ve výši předem schválené
objednatelem), pak poskytovatel služeb odpovídá za takto způsobenou škodu objednateli, a to
v souladu s ustanovením § 2913, 2914 a 2924 občanského zákoníku.

5. výskyt eventuálních vad plnění oznámi objednatel poskytovateli služeb písemně spolu s
uplatňovanými reklamačními nároky (viz § 1916 a násl. občanského zákoníku) bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. Poskytovatel služeb je povinen sdělit objednateli své stanovisko k
reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace nejpozději do 5 pracovních
dnů od jejich doručení. Zároveň si poskytovatel služeb s objed"natelem dohodne způsob a termín
odstraněni vad, případně jiného narovnání vadného plněni. Neučiní-li tak, má se za to, že
reklamaci uznává a odstraněni vad, případně jiné narovnáni plněni učiní nejpozději ve lhůtě
uvedené niže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

6. Poskytovatel služeb je povinen započít s odstraňováním záruční vady do 3 pracovních dnů od
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

7. Poskytovatel služeb je povinen odstranit záruční vadu, případně jiným způsobem narovnat
vadné plnění, nejpozději do 2 pracovních dnů od zahájení odstraňování vad, avšak nejpozději
do 7 pracovních dnů od řádného oznámení vady plněni dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

8. V případě nesplněni termínu pro odstranění vad, či jiného způsobu narovnání vadného plnění
dle tohoto článku smlouvy, je poskytovatel služeb povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50,- kč za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním vady, či jiným způsobem
narovnání vadného plnění, a to za každý kus prádla.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou k převzetúpředáni prádla dle
objednávky.
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Článek VIl. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy
nesmí přesáhnout 50 % maximální hodnoty plnění dle ČI. IV. odst. 3 této smlouvy včetně DPH.
Úročení zákonných úroků z prodlení je zakázané.

2. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

3. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za poskytovatelem služeb vůči ceně za
poskytované služby, a to především pohledávky smluvních pokut.

4. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je poskytovatel služeb
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po
vzájemné dohodě s objednatelem.

5. Objednatel je povinen oznámit poskytovateli služeb započtení dluhu poskytovatele služeb na
pohledávku objednatele, a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámení nemá konstitutivní
charakter.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné výši
vzniklý porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost smluvních stran řádně splnit své závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ.

7. Za podstatné porušeni této smlouvy poskytovatelem služeb, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlenI poskytovatele služeb s poskytnutím služeb o vÍce než 15 kalendářních dnů;

b. postup poskytovatele služeb při poskytováni služeb v rozporu s pokyny objednatele
uvedenými v objednávce;

c. opakované (vÍce než 3x) porušování povinností poskytovatele služeb.

8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a. vůči majetku poskytovatele služeb probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;
b. insolvenčnI návrh na poskytovatele služeb byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele

služeb nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řÍzení:

c. poskytovatel služeb vstoupí do likvidace,
d. poskytovatel služeb pozbyl způsobilost k poskytování služeb dle této smlouvy.
O těchto skutečnostech je poskytovatel služeb povinen objednatele neprodleně informovat.

9. Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s
úhradou ceny služeb o vÍce než 15 kalendářních dnů.

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

11. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně poskytovatele služeb
(zejména dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002
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odst. 2 občanského zákoníku - např.
této smlouvy apod.) je poskytovatel
procent z maximální hodnoty plnění
paušalizovanou náhradu újmy, pokud

z důvodu ztráty způsobilosti poskytovatele služeb k plnění
služeb povinen uhradit objednateli částku ve výši deset
dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy včetně DPH, a to jako
se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

12. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv bez udáni důvodů s třicetidenní (30)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujíckn po doručení výpovědi. v
takovém případě je poskytovatel služeb povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly
být zájmy objednatele vážně ohroženy.

Článek VIII. Ostatní ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná
k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Poskytovatel služeb uzavírá tuto
smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popřípadě jimi písemně pověřených
pracovníků.

3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane účinnou okamžikem doručení
tohoto oznámeni druhé smluvní straně.

4. Poskytovatel služeb není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy,
či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

5. Poskytovatel služeb je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájm ú
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel služeb i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Poskytovatel služeb prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti
němu není vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh poskytovatele
služeb zamítnut proto, že majetek poskytovatele služeb nepostačuje k úhradě nákladů
insdvenčního řizenL Jestliže se toto prohlášení poskytovatele služeb ukáže být nepravdivým, je
poskytovatel služeb povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z maximální
hodnoty plnění dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí
poskytovatel služeb objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 4 či 5 tohoto
článku smlouvy.

7. Poskytovatel služeb bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny služeb.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, který nabyl
účinnosti dne 1. července 2016 (dále jen ,,registr smluv"). Pro účely zveřejněni v registru smluv
poskytovatel služeb v návrhu smlouvy případně vyznačí .rozsah údajů, které nemají být
zveřejněny.

g. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele služeb ze dne 17. ledna 2019.
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Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souUislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy, v jejichž místní působnosti se nachází sídlo objednatele, nikoliv rozhodcem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 poskytovatel.
4. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna

nebo doplňována pouze na základě číslovaných oboustranně odsouhlasených písemných
dodatků k této smlouvě. Nedílnou součást této smlouvy tvoří i její přílohy (příloha č. 1 - Krycí
list)

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz Čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy:
příloha č. 1 - Krycí list

V Ústí nad Labem dne

W . ť ·'

za poskytovatele: " L ,

V Ústí nad Labem dne



KRPU-1732-3/Čj-2019-0400VZ

KRYCÍ LIST A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Praní, mandlování, chemické čištění prádla ve smyslu předmětu VZMR

KŘP UK

Pracoviště OKTE, KŘP Úst.kraje. Lidické nám.
899/9 - oděvy kontaminované biologickým,
chemickým a jiným nebezpečným materiálem

CENA ZA KS CENA ZA KS
.=

CENA ZA KS CENA ZA KS
P.Č. PŘEDMĚT ZAKÁZKY KS "

bez DPH s DPH

1 pláSt' bílý lékařský 1 36,44 44,00

2 kalhoty bílé lékařské 1 27,33 33,00

3 zástěra bílá lékařská 1 23,96 29,00

4 košile bílá lékařská 1 23,96 29,00

5 triko bílé 1 20,59 25,00

6 cIcha-kapna 1 35,78 43,29

7 povlečeni polštář 1 5,16 6,24

8 záclona 1 16,53 20,00

c"ostěradlo 1 25,79 31,20

FENA CELKEM 215,54 260,73
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Příloha č. A



U C j.: KRPU-1732-3/ČJ-2019-0400VZ

KRYCÍ LIST A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Praní, mandlováni, chemické čištění prádla ve smyslu předmětu VZMR

Rekreační zařIzenI Hájovna Staré Křečany,
PanskÝ 31, Staré Křečanv u Rumburka

' Do hájovny vede zpevněná lesní cesta, která je
cca 1,5 km dlouhá od hlavní silnice.

CENA ZA KS CENA ZA KS
P.Č. PŘEDMĚT ZAKÁZKY KS

bez DPH s DPH

1 cicha-kapna 1 35,78 43,29

2 povlečení polštář 1 5,16 6,24

3 prostěradlo 1 25,79 31,20

4 ubrus 1 20,96 25,36

5 utěrka 1 3,24 3,92

6 ručník obyčejný 1 6,47 7,82

7 ručník froté 1 7,42 8,97

8 osuška velká 1 15,48 18,73

9 prošívaná deka 1 114,06 138,01

10 polštář 1 57,40 69,45

CENA CELKEM 291,76 352,99
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