
Dohoda o poskytování služeb
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012. občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Smluvní strany:

POLDAS, v. o. s.
se sídlem: Lázeňská 481. 691 42 Valtice
IČO: 60703954
DIČ: CZ60703954
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5703

(dále jen .zhotovitel*)

a

Město Břeclav
se sídlem: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
zastoupená ing. Bc. Stanislavem Hrdličkou, velitelem Městské policie Břeclav

na straně druhé
(dále jen .objednatel")

uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku podle ust § 1746 a nasi, občanského zákoníku tuto dohodu
o poskytováni služeb:

I.

Předmět Dohody

Zhotovitel se zavazuje provádět na svůj náklad a na svém zařízení pro objednatele služby, které spočívají
v čištění oděvů - služebního výstroje pro zaměstnance objednatele (dále jen „služba") a objednatel se
zavazuje čisté oděvy převzít a zaplatit cenu služby dle ceníku, který je přílohou této dohody. Tato dohoda
zakládá účastníkům povinnost spolupracovat konkrétně bude zhotovitel používat vhodné metody čištění a
ošetřování oděvů, odstraňování skvrn dle možností podle materiálového složení oděvů, a objednatel
předá informace od výrobce o materiálovém složení a symbolech údržby oděvů a to formou štítku, který
bude nedílnou součástí každého kusu oděvu. Služba čištění, praní a žehlení oděvu nezahrnuje
repasování, opravu nebo obnovováni již opotřebeného, případně poškozeného materiálu a ostatních
součásti oděvu.

II.
Povinnosti a práva smluvních stran

1. Objednatel zajisti předání oděvů na vlastní náklady do místa provozovny zhotovitele.
2. Objednatel předá zhotoviteli oděvy s označením poškození nebo značného znečištění oděvu.
3. Objednatel předá oděvy označené symboly údržby od výrobce a informacemi o materiálovém složení.



Pokud jednotlivé oděvy nebudou obsahovat tyto údaje, zajisti je od výrobce oděvů. Pokud nebude možné 
zjistit symboly o údržbě, zhotovitel si vyhrazuje právo službu odmítnout 
4. Objednatel i zhotovitel budou vést evidenci o druhu a počtu oděvů předaných k vyčištěni, tak aby 
mohla být provedena průběžná kontrola a odsouhlasení pro potřeby stanoveni celkové ceny služby. 
5. Zhotovitel bude dodržovat pokyny výrobce oděvů ke způsobu údržby a s ohledem na materiálové 
složení použije vždy nejvhodnější metodu tak, aby oděvy zůstaly funkční pň zachováni všech svých 
vlastností. 
6. Pokud zhotovitel nebude schopen oděv dle pokynů výrobce vyčistit bez možného poškození oděvu, 
neprodleně o tom bude objednatele informovat 

III. 
Plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést službu vyčištění vždy nejpozději do 48 hodin po předání oděvu do místa 
provozovny. Faktura - daňový doklad bude objednateli předkládána vždy na začátku měsíce souhrnně za 
měsíc předcházející, a to nejpozději do 7. dne následujícího měsíce. Objednatel se zavazuje oděvy si 
řádně vyzvednout nejpozději do 14 dnů a uhradit fakturu se splatností 14 dnů formou bankovního převodu 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

IV. 
Odpovědnost za vady, reklamační řízení 

Zhotovitel odpovídá za kvalitní a včasné provedení služby. Zjevné vady musí objednatel zhotoviteli 
oznámit pň převzetí vyčištěného oděvu na provozovně. Zhotovitel neodpovídá za poškozeni oděvu 
způsobené opotřebením, značným znečištěním a zátěži oděvu. Odpovědnost za vady se řídí reklamačním 
řadem vyvěšeným v provozovně čistírny. 

V. 
Smluvní sankce 

Zhotovitel je povinen dodržovat termín provedení služby, v případě nedodrženi nemá právo si nárokovat 
plnou cenu za provedenou službu. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu pn 
nedodržení platebních povinnosti, a to za každý den prodlení s platbou ve výši 0,05 % z fakturované 
částky. 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Tato dohoda bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této dohody v jejím plném rozsahu, včetně pntoh a 
dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

3. Pnpadné změny této dohody budou provedeny písemně formou dodatků. V pňpadě závažného 
porušení povinnosti z této dohody může kterákoliv ze smluvních stran od dohody odstoupit Za závažné 
porušení povinností se považuje opakované nesplnění některého ustanovení této dohody. Tato smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dohoda 
zaniká buď dohodou smluvních stran nebo výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V otázkách, které nejsou touto 
dohodou upraveny, se řídí smluvní strany ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně 



závaznými právními předpisy. Dohoda se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu. Smluvní strany jsou seznámeny s obsahem dohody, 
bezvýhradně s ním souhlasí, uzavírají ji opravdu a vážně, nikoli v tísni a na důkaz tohoto připojují níže 
uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy. 

0 i -09- 2019 - 4 -09- m 
V Břeclavi dne V Břeclavi dne 

Za zhotovitele Za objednatele: 

POLDAS v.o.s. 
Lázeňská 481 
691 42 VALTICE , n g Bc# Stanislav Hrdlička 
IČO: 60703954 



Ceník služeb pro Městskou policii Břeclav 

Položka 

Bunda zimní s pevnou vložkou 

Vpínací vložka do bundy 

Sofshellová bunda 

Bunda s kapsami 

Kapsáčové kalhoty, rifle 

Kapsáčová kombinéza letní 

Kapsáčová kombinéza zimní oteplená 

Sako vycházkové 

Kalhoty vycházkové, společenské 

Sukně vycházková, společenská 

Taktická vesta 

Reflexní vesta 

Úpletová vesta 

Mikina, svetr 

Tepláky 

Košile 

Polokošile, tričko 

Kraťasy kapsové, softshellové 

Sportovní trenýrky 

Kravata, šála 

Chrániče 

Čepice, baret, ušanka, kukla 

Opasek 

Rukavice, štulpny 

Pouzdra, nárameníky, znaky, laty 

Povlak kapna 

Povlak polštář 

Prostěradlo 

Impregnace (1 ks) 

Apretační úprava (košile) 

cena bez DPH 

192,56 

74,40 

140,50 

140,50 

140,50 

198,40 

329,00 

155,40 

140,50 

118,20 

140,50 

74,40 

74,40 

74,40 

74,40 

103,30 

74,40 

103,30 

66,10 

74,40 

57,90 

74,40 

57,90 

57,90 

16,50 

38,90 

28,10 

36,40 

74,40 

41,30 

DPH 

40,44 

15,60 

29,50 

29,50 

29,50 

41,60 

69,00 

32,60 

29,50 

24,80 

29,50 

15,60 

15,60 

15,60 

15,60 

21,70 

15,60 

21,70 

13,90 

15,60 

12,10 

15,60 

12,10 

12,10 

3,50 

8,10 

5,90 

7,60 

15,60 

8,70 

Cena celkem 

233,00 

90,00 

170,00 

170,00 

170,00 

240,00 

398,00 

188,00 

170,00 

143,00 

170,00 

90,00 

90,00 

90,00 

90,00 

125,00 

90,00 

125,00 

80,00 

90,00 

70,00 

90,00 

70,00 

70,00 

20,00 

47,00 

34,00 

44,00 

90,00 

50,00 

Ceník je platný k 1.9.2019 




