
SMLOUVA o ZAJIETENI’ l’JKLIDOVY’CH SLUZEB

Smluvnl' strany:

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.

se sidlem: Délnické 213/12, 170 00, Praha 7

160: 25672541 DIE: C225672541
spoleénost zapsané v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstsky’m soudem v Praze

oddil B, vioika 5402

bank. spojenl': Komerénl' banka, 3.5., E. Uétu: 115-5836140217/0100

zastoupené: Tomé§em Jilkem, piedsedou piedstavenstva;

Tomééem Novotm, mistopfedsedou piedstavenstva

(déle téi jen ,,Objednatel” nebo ,,THMP”)

Praisky' CIklid, s. r. 0.

5e sidlem: Biskupcova 1792/17, 130 00, Praha 3

(C: 05212430, DIC: c205212430
spoleénost zapsané v obchodm’m rejstfi’ku vedeném Méstskym soudem v Praze,

oddil C, vloika 260101

bank. spojenl’: FIO banka, a. 5., 6. (Kim: 2501023787/2010

zastoupené:

E. smlouvy:

(déle jen ,,Poskytovatel")

uzavFely na zékladé Wbéru nejvhodnéjél' nabfdky podané na veFejnou zakézku malého rozsahu
s nézvem ,,Zaji§téni uklidovy'ch sluieb Sokolovské" (déle jen ”Vefejné zakézka”) ve smyslu vyjimky

dle § 31 zékona E. 134/2016 5b., 0 zadévém’ veFejnych zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisCI (déle téi
jen ,,ZZVZ"), a v souladu se zékonem 5:. 89/2012 5b., obéansky zékonl'k, ve zném’ pozdéjéx'ch pFedpisf’J

(téi jen ,,0b(':ansky' zékonik”), tuto smlouvu

(déle jen ,,Sm|ouva”)

Smluvm’ strany, védomy si svy'ch zévazkfi v této Smlouvé obsaieny’ch a s fimyslem t touto
Smlouvou vézény, dohodly se na na’sledujicim znéni Smlouvy:



1. PfiEDMET SMLOUW

1.1

1.2

Poskytovatel se na zékladé podml’nek stanovenych touto Smlouvou zavazuje

poskytovat Objednateli véas 3 ve sjednané kvalité da’le specifikované Einnosti

a Objednatel 5e zavazuje 2a tyto poskytnuté éinnosti zaplatit Poskytovateli cenu

za podminek sjednany'lch touto Smlouvou.

Cinnosti nebo Cinnostmi se podle této Smlouvy rozumi zajiétém’ (Jklidu

v administrativnim objektu na adrese Sokolovské 264/121, Praha 8 (déle téi jen

”Cinnost" nebo ”Cinnosti“), pfiéemi detailni specifikace pFedmétu plném‘

je uvedena v Pfiloze 6. 1 této Smlouvy (,,Technické specifikace").

2. DOBA TRVANI’ SMLOUVY

2.1 Smlouva se uzaviré na dobu uréitou V délce trvénl' 24 mésicfl. Uvedené doba

poél'né béiet okamiikem nabytl' 06innosti této Smlouvy. Platnost a 06innost

Smlouvy konél' okamiikem vyéerpéni celkového rémce finanéniho plném’

Smlouvy, resp.ce1kové moiné ceny dle této Smlouvy ve Wéi 500 000,- Ké bez DPH,

nebo nejpozdéji uplynutim doby, na kterou byla Smlouva uzavFena.

3. WHO PLNENI’

3.1 Mfstem plném’ Cinnosti je Sokolovské 264/121, 180 00 Praha 8.

4. CENA A PLATEBNi PODMI'NKV

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena za jeden (1) mésic poskytovém’ Cinnosti dle této Smlouvy éini 17 900,- Ki: bez

dané z pFidané hodnoty (,,DPH”), pfiéemi takto ujednané cena je stanovena jako

cena nejvy’tée pFI’pustné za dané Easové obdobi a obsahuje veékeré néklady

Poskytovatele spojené s poskytovénim plnéni dle této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen vidy nejpozdéji do 5 kalendéFm’ho dne kaidého mésice

nésledujiciho p0 mésici, ve kterém provédél Cinnosti dle Smlouvy, doruéit Wkaz

provedem’lch Cinnosti Objednateli k akceptaci. Objednatel do 7 pracovnich dnfl

pfedloieny vy’tkaz provedenych Cinnosti posoudi a akceptuje, ph’padné vrétl'

Poskytovateli k pFepracovéni. Poskytovatel je povinen do 15. kalendéFm’ho dne

kaidého mésice na’siedujiciho p0 mésici, ve kterém provédél Cinnosti dle této

Smlouvy, pFedloiit Objednateli dafiovy doklad za provedené Cinnosti. Souéa’sti

dafiového dokladu musi by’lt vykaz provedenych Cinnostl' akceptovanych ze strany

Objednatele.

Veékeré dafiové doklady, vystavené vsouvislosti s touto Smlouvou, musi

obsahovat L’Jéetm' a dafiové néleiitosti v souladu 5e za'konem é. 563/1991 5b.,

0 Oéetnictvi, ve zném’ pozdéjéich pFedpisCI, a zékonem ('2. 235/2004 5b., 0 dani

z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pFedpisi’J. V ph’padé, 2e dafiovy'l doklad

nebude obsahovat véechny néleiitosti, Objednatel je oprévnén vrétit jej

Poskytovateli k doplnéni. Ve vréceném dafiovém dokladu musi vyznaéit dflvod

vréceni. V takovém pFI’padé se pFeruéi plynutl’ Ihfity splatnosti a nové lhflta

splatnosti zaéne plynout doruéenim opraveného dafiového dokladu Objednateli.

Objednatel mé prévo dafiovy doklad -fakturu Poskytovateli pFed uplynutim lhfity

splatnosti vrétit, anii by doélo k prodleni s jeho L'Jhradou, (i) obsahuje-li nesprévné

Udaje, (ii) chybi—li na dafiovém dokladu — faktufe nékteré z néleiitosti, pfedevéfm



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

pak kalkulace ceny poskytnutych Cinnosti, nebo (iii) neni—li pFipojena kopie kazu
Cinnosti potvrzeného Oprévném'lm zaméstnancem Objednatele. Nové Ihflta
splatnosti v délce tFicet (30) kalendéFnI’ch dnCJ poéne plynout ode dne doruéem’
opraveného dafiového dokladu — faktury Objednateli.

Smluvnl’ strany se dohodly a souhlasi, ie 0hradou dafiového dokladu — faktury
Objednatelem se rozuml' odeslém’ ééstky vdafiovém dokladu — faktuFe
Poskytovatelem poiadované ve prospéch bankovniho L'Jétu Poskytovatele.

Celkové moiné cena dle této Smlouvy je stanovena jako cena nejvyée pfipustné
a obsahuje veékeré néklady Poskytovatele spojené s poskytovém’m plnénl’ dle této
Smlouvy.

Objednatel neposkytne Poskytovateli za’lohu.

V pFI’padé, 2e pFedmét plném’ této Smlouvy podléhé reiimu pFenesem’ dafiové
povinnosti u DPH, je Poskytovatel povinen prokazatelné doruéit dafiovy doklad
Objednateli nejpozdéji do druhého pracovm’ho clne mésice nésiedujiciho
po mésici, do néhoi spadé datum uskuteéném’ zdanitelného plném’ (tuto
podminku Ize splnit také odeslénim dokladu elektronicky ve formétu PDF nebo
JPG na adresu: fakturace@thmp.cz, pfiéemi Objednatel je povinen potvrdit pFijetl'
takového dokladu). V opaéném pfipadé Poskytovatel bere na védomi a odpovidé
Objednateli 2a pfipadné ékody vzniklé z dfivodu pozdm’ho pfizném’ dané.

Véechny faktury budou zasfla’ny nebo doruéeny na e-mailovou adresu
Objednatele: fakturace@thmp.cz.

5. PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Poskytovatel je povinen poskytovat Cinnosti na zékladé metodickych pokynfl
Objednatele pfedanVch Poskytovateli odpovédnym zéstupcem Objednatele.

Poskytovatel je povinen zajistit veékeré potFebné prostfedky nutné k provédém’
Cinnostx’, zejména pak Uklidové prostfedky, flklidové nééim’, vysavaé, apod.

Poskytovatel zajisti provédéni Cinnostl' kvalifikovam'lmi a proékolenymi
pracovnl'ky dle platné a aktuélm’ legislativy Ceské republiky a déle proékoleni
a dodriovéni bezpeénosti a ochrany zdravn’ pFi préci pracovnikfi Poskytovatele
podilejicich se na provédém’ Cinnostl'.

Poskytovatel je pfi poskytovém' Cinnosti povinen postupovat s odbornou pééi,
podle svy'lch nejlepél'ch znalosti a schopnosti. Poskytovatel je pFi plném’ Smlouvy
povinen sledovat a chra’nit zéjmy a dobré jméno Objednatele a postupovat
v souladu sjeho pokyny, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s obecné zévaznymi
prévnl’mi pFedpisy nebo zéjmy Objednatele.

V pfl'padé nevhodnosti pokynfi Objednatele je Poskytovatel povinen
na nevhodnost téchto pokynfi Objednatele upozornit. Pokud Poskytovatel
o nevhodnosti pokynil Objednatele nevyrozumi, nese Poskytovatel odpovédnost
za vady 3 2a Ujmu, které v dflsledku nevhodny'Ich pokym‘] Objednateli nebo tfetim
osobém vznikly.



6.

7.

8.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1

6.2

6.3

Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu na zékladé dafiového
dokladu — faktury vystaveného Poskytovatelem a vterml'nu splatnosti uréeném
Smlouvou.

Objednatel nem’ povinen Cinnosti akceptovat pouze, pokud neodpovfdaji
kvalitativné, rozsahem nebo neodpovidé—li stanoveny zpflsob poskytnutt' Cinnostl'.

Objednatel bude Poskytovateli pro Fédné poskytovéni Cinnosti dle této Smlouvy
poskytovat nésledujfci materiél: toaletm’ papl'r, papl'rové utérky, pytle do koéfl,
prostfedek na mytl' nédobl', d10 do zévésnych zésobm’kfl. Ostatni materiél je
Poskytovatel povinen v souladu 5 El. 5 odst. 5.2 zajistit.

ODPOVEDNOST ZA SKoou A umou UJMU

7.1

7.2

7.3

SANKCE

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Poskytovatel odpovidé za ékody a jiné Ujmy zpflsobené pFi provédém’ Cinnostl'
svoji éinnosti nebo prostFednictvim tFetI'ch osob, které ke své Einnosti pouiil,
nejen vfléi Objednateli, ale také vfléi tFetI'm osoba’m. V pFI‘padé jakéhokoli
naruéem’ nebo poékozenl' majetku je Poskytovatel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto ékodu odstranit, a nenf—li to moiné, pak v celé Wéi finanéné
nahradit.

Poskytovatel se zavazuje udriovat v platnosti a uéinnosti po celou dobu L'JEfnnosti
této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejl'mi pFedmétem je pojiétém’ odpovédnosti
za §kodu zpflsobenou Poskytovatelem tFeti osobé (zejména pak Objednateli), a to
tak, ie limit pojistného plnéni vyph'lvajl'ci z pojistné smlouvy nesml' t nii§i nei
1 000 000 K6.

Poruéi—li Poskytovatel jakékoliv ustanovem’ tohoto élénku Smlouvy tykajici se
pojistné smlouvy, nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veékerou zpfisobenou
§kodu a jinou Ujmu v penézich Objednateli nebo tFetf osobé.

Pro pFI’pad prodlem’ s platbou je Poskytovatel oprévnén vfléi Objednateli
poiadovat smluvm’ pokutu ve W§i 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy den prodlem’.

Objednatel je opra’vnénjednostranné zapoéu’stjakoukoliv svou pohledévku z titulu
smluvm’ch pokut proti jakékoliv pohledévce Poskytovatele wplWajici z této
Smlouvy.

Uplatném’m néroku na zaplaceni smluvm’ pokuty ani jejl'm skuteénym uhrazenim
nezanika’ povinnost smluvm’ strany splnit povinnost, jei byla utvrzena smluvm’
pokutou. Smluvm’ pokuta je splatné do 30 dnfi od doruéeni vyzvy k jejx'mu
zaplacem’. Vy'lzva k zaplaceni musi vidy obsahovat popis a éasové uréem’ udélosti,
které v souladu 5 touto Smlouvou zaklédé pra'vo Oétovat smluvm’ pokutu.

Zaplacem’m smluvm’ pokuty nenf dotéeno prévo Objednatele na néhradu ékody.

Smluvnl' pokuty mohou byt kombinovény, to znamené, ie uplatnénijedné smluvm’
pokuty nevyluéuje soubéiné uplatnénijakékolivjiné smluvm’ pokuty.



9. UKONCENI’ SMLOUW

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Tuto Smlouvu je moiné vypovédét kteroukoliv ze smluvm’ch stran, a to pisemnou
Wpovédi s vy'lpovédnl' dobou 2 mésice. VVpovédm’ doba poér’na’ béiet prvm'ho dne
nésledujiciho mésice po mésici, V némi byla vypovéd' doruéena druhé smluvm’
strané.

Smluvni strany se dohodly, ie 23 podstatné poruéeni smluvnl'ch povinnostl', a tedy
dfivod pro odstoupem’ 0d Smlouvy, bude povaiovéno, jestliie Poskytovatel
postupuje v rozporu s platnymi prévm’mi pFedpisy nebo 5e svf/mi povinnostmi
uloieai mu touto Smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjédfenym
poruéem‘m, ale i poruéem’m daléich povinnosti z této Smlouvy vypIWajicfch)
a jestliie nezjedné na zékladé pisemného upozornéni Objednatele népravu ani
v pFiméFené IhCJté poskytnuté mu k tomu Objednatelem.

Objednatel je oprévnén 0d Smlouvy jednostranné odstoupit, bude-Ii
s Poskytovatelem zahéjeno insolveném’ fizem’, jehoi pfedmétem bude L'Jpadek
nebo hrozfci dpadek Poskytovatele podle zékona é. 182/2006 5b., 0 Upadku
a zpflsobech jeho Feéem’ (insolveném’ zékon), ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl.

Odstoupem’ 0d Smlouvy musi byt provedeno pl'semnou formou a stéva‘ se
L'Jéinm'lm dnem jeho doruéeni druhé 2e smluvm’ch stran.

Odstoupem’m 0d Smlouvy nebo vypovézenl’m Smlouvy kteroukoli smluvm’ stranou
nejsou dotéeny néroky na na'hradu Ujmy vzniklé poruéem’m Smlouvy nékterou
smluvm’ stranou, povinnost mléenlivosti, nérokfl na smluvnl' pokuty a jinVch
nérokfil, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majl' trvat
i p0 ukonéem’ Smlouvy.

Objednatel uhradl' Whradné cenu za plnéni skuteéné poskytnuté po dobu trvénl'
Smlouvy. Vzéjemné pohledévky smluvm’ch stran vzniklé ke dni odstoupeni
od Smlouvy se vypoFédajI' vzéjemnym za'poétem, pFiéemi tento zépoéet provede
Objednatel.

V pFI’padé odstoupem’ od Smlouvy jednou ze smluvm’ch stran, bude k datu
uéinnosti odstoupem’ vyhotovena dohoda o narovna’m’, které popl'ée stav
a vzéjemné néroky smluvm’ch stran.

Smlouva mflie by”: ukonéena pisemnou dohodou smluvnl’ch stran.

10. ZAVERECNA USTANOVENi

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Opra’vném'l zéstupce Objednateleje , vedouci back office, tel.:
, e-mail:

Oprévném} zéstupce Poskytovatele je tel.: e—mail

Smlouva a veékeré prévm’ vztahy a néroky z m’ vyplyvajl'ci 5e Fidl’ prévnl'm Fédem
Ceské republiky, v pFipadech ve Smlouvé vyslovné neupravem'lch 5e tyto
zéleiitosti fidl’ zejména pfi'sluém'lmi ustanovenl’mi Obéanského zékonfku.

Jazykem Smlouvy a véech jednénije ée§tina.

Spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti 5 nl' budou smluvm’ strany Fe§it
pfedevéim vzéjemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodé, mfiie se kterékoli



10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

29 smluvm’ch stran obrétit na vécné pfi'sluény soud, jehoi mistni pFl'sluénost bude
uréena sfdlem Objednatele.

Poskytovatel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnCI 0d okamiiku, kdy se
0 déle uvedené skuteénosti dozvf) informovat Objednatele 0 tom, 2e 5 mm bude
zahéjeno insolveném’ Fizem’ dle zék. é. 182/2006 5b., 0 Upadku a zpfisobech jeho
Feéem’, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfi, jehoi pFedmétem bude Upadek nebo hrozicf
lipadek Poskytovatele.

Doruéovém’ smluvnl’m straném se provédu’ datovou zprévou prostFednictVI’m
datové schrénky na doruéovaci adresu uvedenou v zéhlavi Smlouvy, pfip.
doporuéenou poétou na adresu uvedenou v zéhlavi, neni—Ii v této Smlouvé
uvedeno vy'lslovné jinak.

Smluvnl' strany 5e zavazuji vzéjemné si bez zbyteéného odkladu a pisemné
oznamovat v§echny zmény identifikaém’ch ddajfi, zmény opra’vnénych osob
a zmény a névrhy zmén v obchodm’m rejsth’ku, které by mohly ml't Vliv na plnénl’
Smlouvy. V pFI’padé oprévném’tch osob nebo kontaktm’ch Udajfi smluvnich stran
dojde Fédny'lm potvrzem'm oznémem’ druhou stranou ke zméné opra’vnéné osoby
6i kontaktm’ch Udajfl strany bez nutnosti uzavFem’ pisemného dodatku
ke Smlouvé.

Poskytovatel vy'lslovné opravfiuje Objednatele zveFejnit v souladu se ZZVZ
a da|§fmi prévnimi pFedpisy na svém profilu tuto Smlouvu véetné jejich
pfi'padnych zmén a dodatkfi, vyéi skuteéné uhrazené ceny za plném’ VeFejné
zakézky, jei je pfedmétem Smlouvy, a pfi'padné seznam poddodavatelfl
Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli do 15 dnfl od
obdriem’vy'Izvy uéinéné Objednatelem veékeré Udaje, které je povinen Objednatel
uveFejnit podle ZZVZ a daléich prévnl'ch pFedpisfi a které mé v dispozici
PoskytovateL

PFI’padné zmény nebo doplném’ Smlouvy mohou byt realizovény p0 dohodé
smluvm‘ch stran Whradné v souladu s pFisluéai ustanovem’mi ZZVZ a pouze
formou éfslovanych pisemnych dodatkfl, podepsanych obéma smluvm’mi
stranami. Za pisemnou formu nebude pro tento L'Jéel povaiovéna Wména
e—mailch Ei jiny’tch elektronickych zprév (kromé doruéovéni do dato/ch
schrének).

Pro pFipad uzaviréni Smlouvy a jachkoli jejich dodatkfil smluvnf strany vyluéujl'
pouiiti ustanovem’ § 1740 odst. 3 Obéanského zékoniku. Poskytovatel na sebe
pFebiré nebezpeéi zmény okolnosti dle ustanovem’ § 1765 odst. 2 Obéanského
zékoniku.

Stane—Ii se kterékoli ustanovenl' Smlouvy neplatnym, neUEinnym nebo
nevymahateam, nebudou tl'm zbyvajici ustanovem’ Smlouvy nijak dotéena.
Smluvm’ strany se zavazuji, ie v takovém pfipadé toto neplatné, neL'Jéinné nebo
nevymahatelné ustanovenf nahradl' ustanovem‘m, jei bude svy'lm obsahem
a l’Jéelem takovému neplatnému, neUéinnému nebo nevymahatelnému
ustanovem’ nejbliie a bude v souladu s platnym prévem.

Poskytovatel prohlaéuje, ie si je védom, ie je Objednatel povinen na dotaz tFeti
osoby poskytovat informace podle ustanovem’ zékona E. 106/1999 5b.,
0 svobodném pFI'stupu k informacim, ve zném' pozdéj§fch pFedpisfi, a souhlasf
s tim, aby veékeré informace v této Smlouvé obsaiené, s vyjimkou osobm’ch



10.14

10.15

10.16

10.17

L'Jdajfl, byly poskytnuty tFetI'm osobém, pokud si je vyiédaji. Poskytovatel te’i
prohlaéuje, fie nic z obsahu této Smlouvy nepovaiuje za obchodm’ tajemstvi.

Smluvm’ strany berou na védoml', ie tato Smlouva podléhé povinnosti jejiho
uvefejném' prostFednictvim registru smluv v souladu se zékonem E. 340/2015 5b.,
0 zvléétnich podminka’ch Uéinnosti nékteeh smluv, uveFejfiovém’ téchto smfuv
a o registru smluv (za’kon o registru smluv), ve zném’ pozdéjéich pFedpisG. Smluvnl'
strany berou déle na védoml', 2e tato Smlouva (jakoi i jeji dodatek) nabWé
Uéinnosti nejdfi've dnem jejiho uveFejném’v registru smluv.

Smlouva nabWé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnl'mi stranami.

Nedl'lnou souéést Smlouvy tvoFI' tyto pFI’lohy:

PFI’Ioha 6. 1: Technické specifikace

PFiloha 6. 2: Zada’vacf dokumentace

Smlouva je vyhotovena a smluvm’mi stranami podepséna ve étyfech (4)
vyhotovenl'ch, z nichi kaidé ze smluvm’ch stran obdril' dvé (2) vyhotovem'.

Smluvni strany prohlaéuji, ie si tuto Smlouvu pfeéetly, ie 5 mm obsahem souhlasi a na dfikaz toho
k m’ pfipojujl’ svoje podpisy.
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mistopfedseda piedstavenstva

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.




