RÁMCOVÁ DOHODA
O DÍLO „PRANÍ A ČIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRÁDLA “
Čj. MO 369246/2019- 684803
I.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
Bankovní spojení:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, pobočka Brno
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Náčelník Vojenského zařízení 684803 Vyškov
pplk.MUDr.Petr PLAČEK
Se sídlem na adrese: Vojenské zařízení 684803
Víta Nejedlého 3
682 01 Vyškov
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
Telefonické a faxové spojení:
telefon: +
fax:
e-mail:
datová s
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 684803
Víta Nejedlého 3
682 01 Vyškov
(dále jen „objednatel“)
a

, Technický pracovník

PERFECT pure service, o.p.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, evid.č. O 637
Se sídlem:
Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec
IČO:
02119463
DIČ:
CZ02119463
Bankovní spojení:
FIO banka a.s.
Číslo účtu:
2300661571/2010
Osoba oprávněná k jednání:
Ing.,Mgr.Marie Šedová, MBA, LL.M.
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
Telefonické a faxové spojení:
telefon:
e-mail:
datová schránka : 2ueg288
Adresa pro doručování korespondence: Budovatelská 872/51, 696 01 Rohatec
(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a zadání na elektronickém tržišti NEN - N006/19/V00036318 tuto
rámcovou dohodu o dílo „Praní a čištění zdravotnického prádla“
(dále jen „smlouva“).
II.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zabezpečení běžného provozu praní zdravotnického prádla pracovišť
Centra zdravotních služeb Vyškov (dále jen „CZdrS Vyškov) v rámci resortu MO.
III.
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli na své nebezpečí a na
svůj náklad praní, čištění zdravotnického prádla a to vždy pouze v rozsahu a na základě
konkrétní dílčí výzvy k plnění, umístěného u CZdrS Vyškov, Víta Nejedlého 3, 682 01
Vyškov, pracoviště Brno, Chodská 21, 612 00 Brno a pracoviště Vícenice u Náměště nad
Oslavou, kasárna Vícenice u N/O, podle ČSN a souvisejících obecně platných právních
předpisů v rozsahu a za podmínek vymezené touto smlouvou (dále jen „dílo“).
1.2. závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté dílo zaplatit dohodnutou cenu.
2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.

IV.
Cena za dílo
1. Cena za zhotovené dílo v rozsahu podle článku III. smlouvy byla stanovena dohodou smluvních
stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a
vychází z nabídkové ceny zhotovitele. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Celkový finanční objem za dílo v rozsahu podle článku III. smlouvy je objednatelem stanoven
maximálně do výše:
166.000,- Kč bez DPH

a

200.860,- Kč s DPH

Celková cena za zhotovení díla včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná po dobu
plnění. Celková cena může být i nižší bez závazku ji naplnit.
3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené se zhotovením díla.
4. Přesná cenová specifikace díla je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.
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V.
Místo plnění díla
Místem plnění služby :
1. pracoviště Vyškov, areál kasáren Dědice, Víta Nejedlého 3, 682 01 Vyškov
2. pracoviště Brno, areál kasáren Dobrovského, Chodská 21, Brno
3. pracoviště Vícenice u Náměště nad Oslavou, areál kasáren Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou
VI.
Doba zhotovení díla
1. Zhotovitel zahájí zhotovování díla po dni podpisu smlouvy ve svozech 1 x týdně vždy ve středu
v místech plnění v době mezi 8.00 a 14:00 hod na základě dílčích objednávek. Zhotovitel
ukončí provádění díla k 31.12.2020. Zhotovitel je povinen dodat dílo vždy do jednoho týdne
po svozu prádla z míst plnění.
Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech objednaných plnění řádně, včas a bez vad
na základě „Protokolu o předání k provedení, dílčí výzvy“ (dále jen „předávací protokol“).
2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního předávacího protokolu plnění díla,
které je předmětem smlouvy, po jeho předání včetně všech požadovaných dokladů v místě
plnění, zástupci obou smluvních stran.
3. V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v dílčí objednávce zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu podle bodu 1. článku XI. smlouvy.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet začátek
zhotovení díla, je zástupce objednatele oprávněn jej posunout na pozdější dobu; posouvá se tak i
termín ukončení zhotovení dílčího plnění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit pro objednatele telefonický a elektronický kontakt pro příjem
dalších pokynů objednatele definovaných touto smlouvou, v pracovní dobu od 08:00 hod. do
15:00 hod.
Číslo telefonu:
E-mail:
VII.
Podmínky zhotovení díla
1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí
díla za podmínek uvedených ve smlouvě :
Úsek zdravotních služeb
Vyškov, tel. číslo
dále jen „zástupce objednatele“. Zástupce objednatele je tímto současně pověřen k převzetí
poskytnutého plnění a k podpisu předávacího protokolu.
2. O předání věci k provedení díla bude dílčí objednávka potvrzena zadavatelem i zhotovitelem
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzaté věci k provedení díla
a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání
přejímajícímu v místě plnění díla
4. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 14.00
hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině předání díla
s přejímajícím
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5. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem
zhotovitele se znalosti českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme.
6. Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady
7. Jestliže při přejímce díla budou zjištěny nedostatky a skutečnosti, které jsou v rozporu s
technologickými předpisy a dokumentací výrobce, podle které bylo plnění poskytnuto, nebude
plnění převzato. Zástupce objednatele není povinen převzít plnění, které vykazuje nedostatky
(např. prádlo znečištěné, nevyžehlené, roztrhané) nebo odporuje smlouvě. O převzetí, případně
nepřevzetí plnění sepíší a podepíší zástupci zhotovitele a zástupce objednatele předávací
protokol. V případě nepřevzetí plnění se do předávacího protokolu uvedou důvody nepřevzetí.
Nepřevzetí plnění oznámí zástupce objednatele neprodleně objednateli. Přejímka plnění bude
provedena po odstranění nedostatků uvedených v předávacím protokolu. Vznikne-li tímto
objednateli škoda, poskytovatel je povinen ji uhradit.
8.

Prádlo určené k praní a chemickému čištění budou fyzicky přebírány v místech plnění
objednavatele oprávněným pracovníkem po jednotlivých druzích a množství podle dílčí
objednávky objednavatele. Tento doklad objednavatel vystaví ve 3 výtiscích (s průpisem)
s určením: 1x pro objednavatele a 2x pro zhotovitele.

9. V případě potřeby objednatele je možno objednat dílo i pro jiné druhy prádla a výstroje než jsou
uvedeny v příloze č.1 za podmínky dodržení ceny v místě a čase obvyklé je postup objednání
následující: objednatel osloví elektronicky (emailem) nebo písemně zhotovitele a požádá o
cenovou nabídku na daný druh prádla či výstroje. Zhotovitel provede nacenění a nabídku zašle
do 2 pracovních dnů zpět na emailovou adresu (případně jiným stanoveným postupem)
požadované informace. Objednatel provede ověření, zda obdržená cenová nabídka je v místě a
době obvyklá a v kladném případě objedná tuto službu dílčí objednávkou.
10. Původcem odpadu, který při provádění plnění vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 500.000,- Kč.
Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění smlouvy
tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od
obdržení této výzvy.
12. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o skutečnostech, které znemožňují,
resp. podstatně omezují zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku
takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.
VIII.
Fakturační a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem
uvedeným v následujících bodech čl. VIII. smlouvy.
2. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu posledního předávacího
protokolu po předání plnění v měsíci, bezodkladně vystaví a doporučeně odešle do 5 pracovního
dne v měsíce následujícího objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) v jediném
vyhotovení s následujícími přílohami k faktuře:
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-

„Předávací protokol“ po poskytnutí plnění podle bodu čl. 1 odstavce VI. smlouvy;

3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla;
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- název dílčího plnění s uvedením bodu, článku a názvu díla podle smlouvy, ke které bylo
dílčí plnění poskytnuto;
- místo poskytnutí dílčího plnění;
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- zástupce objednatele, který podle smlouvy plní povinnosti přejímajícího;
- cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotlivých položek
plnění díla a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
- základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené
od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích,
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby zhotovitele za vystavení faktury;
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán
údaj o zápisu z jiné evidence.
4. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů splatnosti faktury ode dne
doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu
objednatele.
5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
6. Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli na adresu:
Vojenské zařízení 684803
Víta Nejedlého 3
682 01 Vyškov
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel
uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne
doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli
do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
8. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.
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IX.
Vlastnictví a odpovědnost za škody
1. Vlastníkem věcí předaných zhotoviteli k provedení plnění, je objednatel.
2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele
okamžikem předání věci smluvními stranami.
3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do doby zpětného předání zástupci objednatele po
poskytnutém plnění odpovídá zhotovitel.
X.
Záruka za jakost
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ustanovením § 1914 a násl. OZ ve stanovené
kvalitě podle této smlouvy, bez vad a za použití technologických postupů odpovídajících
kvalitativním předpisům výrobce prádla.
2. Zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost poskytnutého plnění od data převzetí plnění
zástupcem objednatele po dobu 7 dní. Záruční doba je přerušena na dobu, po kterou nelze
poskytnuté plnění užívat pro jeho vady.
3. Reklamací se rozumí doručení reklamačního protokolu zhotoviteli na vady plnění zjištěné
v záruční době.
Reklamace uplatňuje zástupce objednatele u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady
poskytnutého plnění telefonicky a následně do příštího dne zašle zhotoviteli e-mailem písemné
oznámení.
4. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci e-mailem do tří dnů po obdržení e-mailového oznámení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu. E-mailové oznámení je
výsledku komunikace vydanou PC odesilatele z adresy:
.
5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad na plnění nejpozději do 2 dnů po uznání
reklamace. Vady na plnění budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 5 dnů od uznání
reklamace zhotovitele nebo dle charakteru plnění a možné vady. O odstranění vady bude sepsán
a podepsán zástupci objednatele a zhotovitele „Protokol o odstranění vady a předání plnění“.
6. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, zhotovitel zabezpečí odstranění vady plnění k obnově
funkčnosti oděvu jiným odborně způsobilým zhotovitelem. Tato obnova funkčnosti není
porušením záručních podmínek.
XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení termínu plnění podle článku bodu 1. článku
VI. smlouvy objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení, a to
až do úplného splnění závazku. Tím nejsou dotčena ustanovení článku XIII. smlouvy. Okamžik
práva fakturace vzniká první den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované
vady plnění zjištěné v záruční době za každý reklamovaný případ a započatý den prodlení podle
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bodu 5. článku X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč až do odstranění vady. Tím nejsou
dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli částku 1 200 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících
s vymáháním pohledávky objednatele.
4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 %
z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (pevná finanční částka ve
výši 2 % z pojistné částky) Kč, nepředloží-li do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy
objednatele potvrzení pojistitele, jak je uvedeno v bodu 9. čl. VII. smlouvy.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
8. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona
XII.
Zvláštní ujednání
1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob při poskytování služby.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním
této smlouvy, je český jazyk.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.
7. Prodávající souhlasí podle zákona č.340/2015 Sb s uveřejněním kupní smlouvy, která splňuje
podmínky pro uveřejnění, v „Registru smluv“.
XIII.
Zánik smluvního vztahu
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) písemnou dohodou smluvních stran;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení
zhotovitelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve smyslu
§ 2002 odst. 1 OZ, se rozumí:
a) nedodržení doby plnění o více jak 7 dní;
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b)
c)
d)
e)

nedodržení sjednaného rozsahu, ceny, jakosti nebo druhu plnění;
nedodržení ujednání o záruce za jakost;
neodstranění vad ve sjednané době;
navýšení ceny díla v rozporu s rámcovou dohodou o dílo
XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 10 listech, z toho 2 listy přílohy č. 1, z nichž každý
má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tiskem
z elektronického tržiště NEN po podepsání objednatelem.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými
a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují pod ní své podpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – „Specifikace díla“

– 2 listy;

Ve Vyškově dne

V Rohatci dne
Ředitelka
Ing.,MGr.Marie Šedová, MBA, LL.M.

Náčelník,
Pplk.MUDr Petr PLAČEK
Podpis a razítko objednatele

Podpis a razítko poskytovatele

podepsal
Ing. Marie Digitálně
Ing. Marie Šedová
Datum: 2020.01.21
Šedová 09:18:00 +01'00'
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Příloha č.1

Specifikace díla

Počet listů: 2
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Ve Vyškově dne

V Rohatci dne
Ředitelka
Ing.,MGr.Marie Šedová, MBA, LL.M.

Náčelník,
Pplk.MUDr Petr PLAČEK
Podpis a razítko objednatele

Podpis a razítko poskytovatele

Ing. Marie
Šedová

Digitálně
podepsal Ing.
Marie Šedová
Datum: 2020.01.21
09:23:03 +01'00'
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