
Smlouva o zajiéténi éisticich a aklidovych sluieb
uzavFené podle ust. § 1746/2 a nésl. zékona 5.. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku

C1510 smlouvy objednatele: 19/1115/5084

C1510 smlouvy poskytovatele:

Objednatelz

Nézev spoleénosti: Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
S1’d10: Hlinky 64/151, 656 46 Brno
Spoleénost je zapséna v obchodnim rejstf'iku Krajského soudu v Bmé, oddil B, vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve Vécech smluvm’ch:

Kontaktm’ osoba ve vécech technickych:

16:0: 25508881
D1C:CZ25508881

Spoleénostje plétcem DPH

(déle jen objednatel)

Poskytovatels

Nézev spoleénosti: PERFECT pure service, 0.p.s
Sidlo: Budovatelské 872/51, 696 01 Rohatec
Zapsénaw obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktm’ osoba ve vécech smluvnich:
Kontaktni osoba ve vécech technickych:

160: 02119463
DIC: C2022] 19463
Bankovm’ spojeni:
Spoleénost je plétcem DPH

(déle jen poskytovatel)

niie uvedeného dne, mésice a roku uzavf‘eli smlouvu nésledujiciho zném’:
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I.
Pf'edmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provédéni L'lklidovych praci, poskytovanych spolu s dodévkou éisticich,
dezinfekém’ch a hygienicch prostfedkfi v objektu DPMB, a.s., budova Novobranské 18.
Kompletm’ pasport L'lklidu véetné vymér V m2 je uveden V pfiloze o. 1 této smlouvy. Pfesné
vymezem’ éinnosti pro éiétém’ a L'lklid je uvedeno v pffloze 6. 2 - Specifikace éinnosti pro éi§téni a
L'Iklid (déle také jen sluiba).

Pfedmét smlouvy bude realizovén na L'lzemi statutérnl'ho mésta Brna, vobjektu DPMB, a.s.,
Novobranské 18.

Poskytovatel se zavazuje provédét pFedmét smlouvy Vlastnim jménem a na vlastm' odpovédnost.
Objednatel se zavazuje, 26 Fédné provedeny pfedmét smlouvy pfevezme a zaplati za jeho provedem’
poskytovateli déle dohodnutou cenu.

Poskytovatel prohlaéuje, Ze v souladu se zadém’m zahmul do své ceny za pf‘edmét smlouvy veékeré
préce a oinnosti, které jsou nutné pro Fédné plnéni pfedmétu smlouvy. Jakékoliv zména dohodnuté
ceny z dflvodu opomenuti nebo chyby na jeho strané nem’ moiné.

II.
Doba provédéni sluiby

Termin plném’ smlouvyje stanoven na 12 mésicfi (1 rok) ode dne nabyfi fiéinnosti této smlouvy.

III.
Cena za provédéné sluiby

Celkové cena je uréena v rozsahu L'lklidu uvedeném v pfl’loze 6. 1 — Pasport L'Iklidu Novobranské a to
véetné reZimu L’Iklidu a déle v rozsahu specifikace éinnosti uvedenych v pfiloze 6. 2 — Specifikace
éinnosti pro éiéténi a L’lklid.

Cena za 1 mésic éim’: 39 900,- K6 bez DPH

Celkové cena za 12 mésicfi (1 rok) éini: 478 800,- K5 bez DPH

Déle se stanovuje cena za 1 mytl' venkovni strany oken celé budovy ve vyéce nad 3, a to ma zékladé
aktuélm’ potfeby objednatele:

Cena za 1 myti venkovm’ strany oken celé budovy ve vy§ce nad 3 m éini: 59 000,- Ké bez DPH

Fakturaéni obdobi je stanoveno na jeden kalendéfm’ mésic po dobu trvém’ platnosti smlouvy.

DPH bude L’létovéna v sazbé platné k datu zdanitelného plnéni.

Ujednané a vtéto smlouvé stanovené ceny jsou cenami koneénymi po celou dobu platnosti této
smlouvy a zahrnuji ve§keré naiklady spojené s plném'm pfedmétu této smlouvy.
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IV.

Platebni podminky a fakturace

Fakturace predmétu smlouvy bude probihat mésiéné.

Uhrada provedenych praci bude objednatelem provedena na zékladé faktury (dafiového dokladu)

vystavené zhotovitelem nejpozdéji do 4. pracovm’ho dne po ukonéeni kalendérm'ho mésice.

Nedilnou souéésti faktury bude mésiéni soupis provedenych praci potvrzeny osobou odpovédnou za

plnéni ustanovem’ této smlouvy nebo j1' ustanovenou osobou.

Splatnost faktury je 30 dnfi od jejiho vystaveni. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit

bezhotovostnim prevodem na L'léet zhotovitele, ktery je uvedeny na fakture (dafiovém dokladu).

Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu za dilo se povaiuje za splnénou dnem odepsém’
platby z fiétu.

Adresa pro doruéem’ faktury je sidlo objednatele. Faktura kromé néleiitosti dafiového dokladu v

souladu se zékonem é. 235/2004 8b., 0 dani z pridané hodnoty, v platne'm zném’, bude déle

obsahovat éislo smlouvy objednatele a bankovni spojeni zhotovitele.

Pokud faktura nebude obsahovat nékterou z poiadovanych néleiitosti a/nebo bude obsahovat

nesprévné cenové fidaje, mfiie byt objednatelem vrécena zhotoviteli do data splatnosti. V takovém

pf‘ipadé nové lhfita splatnosti zaéne béiet doruéenim opravené faktury zpét objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, 2e pokud nastanou na jeho strané skuteénosti uvedené v § 109 zékona é.

235/2004 Sb., 0 dani z pridané hodnoty oznémi neprodlené tuto skuteénost objednateli. Objednatel

je oprévnén v névaznosti na toto oznémeni postupovat v souladu 5 § 109a). Pokud Objednatel uhradi

na zékladé obdrienych informaci dafi na depozitni L'léet zhotovitele vedeného u mistné pfislu§ného
finanéniho (Iradu, dochézi ke sniiem’ pohledévky zhotovitele za objednatelem o prislu§nou ééstku

dané a zhotovitel tak neni oprévnén p0 objednateli poiadovat uhrazeni této ééstky.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e éislo jim uvedeného bankovniho spojeni, na které se bude provédét

bezhotovostni L'lhrada za predmét plnéni, je evidovéno v souladu s §96 zékona 0 DPH v registru

plétcfi.
V.

Podminky poskytnuti sluiby

Kompletni paspon (lklidu, véetné plochy jednotlivych mistnosti v mz, je uveden v priloze 6. 1 —
Pasport L'lklidu Novobranské.

Specifikace éinnosti dle této smlouvy je uvedena v priloze 6. 2 — Specifikace éinnosti pro vykon.

Technické zabezpeéeni pro provédéni praci dle élénku I. smlouvy, zajisti na své néklady
poskytovatel.

Poskytovatel odpovidé za plynulé zésobovéni pracovm’kfi fiklidu ve§kerym spotrebnim L'Iklidovym
materiélem (éisticimi a dezinfekénimi prostredky) a ochrannymi prostredky, které jsou jii zahrnuty
do ceny uvedené v élénku III. Smlouvy.

Poskytovatel prohlaéuje, ie se v plném rozsahu seznémil s povahou a rozsahem sluieba jsou mu
znémy veékeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila, a £6 disponuje takovymi
kapacitami a odbomymi znalostmi a schopnostmi, které jsou k dodém' bezvadného plnéni nezbytné.
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6. Objednatel zajistl’ poskytovateli bezplatné vyuiiti vody a el. energie vrozsahu nezbytném pro
povahu praci, déle poskytne pro potfebu poskytovatele uzamykatelne’ prostory- tzv. (Iklidové
komory, uroené jako zézeml' k proveidéni L’lklidovych praci, sklad éisticich prostfedkfi a pouiivané
techniky.

VI.
Jakost sluiby, odpovédnost za vady a smluvm’ zéruka1. Za uklizeny prostor bez vad se ve smyslu této smlouvy povaiuje povrch mistnosti popF. prostoru

zbaveny v§ech pevnych odpadku a neéistot, zbaveny prachu a bléta, popf‘. jinych inennichmateriélfi.

2. Vzhledem k povaze pfedmétu smlouvy se zéruéni doba nesjednévé.
3. Poskytovate] odpovidé za to, ie pfedmét smlouvy mfstnostl' bude proveden podle podminek této

smlouvy a v souladu s obecné zévaznymi pra’wm’mi pFedpisy a normami, a 2e bude bez vad a bude
ml’t vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvé dohodnuté.

4. Pokud dojde ke zji§téni vad na plném’ pfedmétu smlouvy, Je objednatel povinen tyto vady
poskytovateli oznémit bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil, a to telefonicky a nésledné

prostfednictvfm tfeti osoby. ObJednatel pfedem upozorm’ poskytovatele na tuto moinost pisemné, apokud poskytovatel vady neodstram’ v terminu, viz 61. V1 odst. 5. smlouvy, objednatel zajisti
népravu stavu prostf‘ednictvim tfeti osoby. Poskytovateli bude nésledné doloZena vyée a dfivodnosttakovych nékladfi.

7. Poskytovatel denné uvede zéznam o provedeném L'Iklidu do L’lklidového listu. Rozmistém’ fiklidovychlistfi bude upfesnéno vrémci pfedém’ prostoru poskytovateli. Uklidové listy budou odpovédnym
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zéstupcem poskytovatele p0 uplynuti kalendéfniho mésice shroméidény a pfedény jako nedilné
souéést pfedévaciho protokolu praci.

VII.

Smluvni sankce

1. Smluvnl' pokuta za pozdni odstranénl' vad pfedmétu plném' éini 1.000,- K6 za kaidé prodleni a
kaidou vadu zvlé§t’.

2. V pfipadé pozdni L'lhrady faktury je poskytovatel oprévnén poiadovat zaplacem’ firoku z prodleni,
ktery éim’ 0,02 % z dluiné ééstky za kaidy den prodleni.

3. Poskytovatel se zavazuje uhradit pfipadné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatnény
vfiéi objednateli z dfivodfi nesplném’ povinnosti poskytovatele vyplyvajici z této smlouvy, z dokladfi,
na které smlouva odkazuje nebo Z prévm’ch pfedpisfi.

4. Ujedném’m o smluvm’ pokuté nem’ dotéen nérok objednatele na néhradu §kody v ééstce pfevyéujici
smluvni pokutu.

5. Smluvni sankce musi byt druhe’ smluvm’ strané pisemné vyuétovéna a vyfiétovém’ ji musi byt
doruéeno. Ve vyfiétovém’ musi by'It uvedena vy§e a di’lvod smluvni sankce. Smluvm’ pokuta nebo
uroky z prodlem’ jsou splatné do 30 dnfl 0d doruéem’ jejich vyt’létovéni. Smluvm’ sankce mfiie byt
rovnéi zapoétena na splatnou pohledévku druhé smluvni strany.

VIII.

Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tento smluvni vztah mfiie byt ukonéen pisemnym odstoupem'm jedné nebo druhé smluvm’ strany v
pfipadé, ie dojde k podstatnému poru§eni smlouvy.

2. Za podstatné poruéem' povinnosti smluvm’ strany se povaiuje zejména opakované prodleni
poskytovatele, prodleni objednatele s plnénim svych povinnosti vfiéi poskytovateli takové, 26
poskytovatel nemfiie svfij zévazek vpoiadované kvalité a Ihfité splnit. Podstatnm poru§enim
smlouvy je také zji§téni pf'i kontrole, ie poskytovatel pfi provédéni pf'edmétu smlouvy poruéuje
povinnosti vyplajici pro néj ze smlouvy nebo ze zékona a pfitom poskytovatel v pf'iméf'ené lhfité,
jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstram’.

3. V pisemném odstoupem’ 0d smlouvy musi odstupujici smluvm’ strana uvést, v éem spatfuje dfwod
odstoupeni 0d smlouvy, popfipadé pfipojit k tomuto L'lkonu doklady prokazujici tvrzene’ dfivody.

4. Ukonéenim smluvniho vztahu neni dotéeno prévo na zaplaceni smluvni pokuty a na néhradu ékody.

5. Tento smluvni vztah mfiie byt ukonéen také dohodou smluvnich stran, a to ke dni V této dohodé
uréeném.

IX.

Ostatni ujednaini
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V pfipadé, Ze na jedné nebo na druhe’ smluvm’ strané nastanou zmény (naprl'klad zména sidla, zménajednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u 111% do§10 k témto zméném, uvedené zménydruhé smluvni strané pisemné oznémit. Pokud tak neuéim’, odpovidé druhe’ smluvm’ strané zavzniklou §k0du.

Poskytovatel podpisem této smlouvy bere na védoml’, ie objednatel je povinnym subjektemv souladu se zékonem é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim (déle jen ,,zékon“) avsouladu a za podmfnek stanovenych v zékoné je povinen tuto smlouvu, pfip. informace vm’

zékom’ku. Podpisem této smlouvy déle bere poskytovatel na védomi, ie smlouva bude zvefejnéna naPortélu vefejné sprévy vRegistru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétm’ch podminkéchL'iéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv).

Poskytovatel i objednatel jsou povinni zdizet se jednéni, které by mohlo vést ke stFetu oprévnénychzéjmfi poskytovatele 6i objednatel se zéjmy osobm’mi, zejména nebudou zneuii’vat informacinabytych v souvislosti s vykonem sjednané éinnosti ve prospéch vlastm' éi nékoho jiného.

zaméstnancfi, obchodm’ch partneri’i a zékazm’kfi, jakoi s osobnimi (idaji jinych tfeti'ch osob, s nimiZpi‘ijdou do styku, plné v souladu sObecnym nafizem’m o ochrané osobm’ch L'Idajfi (nafizeniEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) V platném znem Poskytovatel i objednatel jsouzejme’na povinni zachovévat mléenlivost 0 téchto L'idajl'ch, déle pak zajistit vhodnym zpfisobembezpeénos’mi, technické a organizaém’ opatfem’ dle élénku 32 Obecného nafizem’. Poskytovatel iobjednatel jsou déle povinni okamiité si vzéjemné sdélit jakékoliv podezfem' znedostateénéhozaji§téni osobm'ch L’idajfl nebo podezfem' zneoprévnéného vyuéiti osobnich L'idajfi neoprévnénouosobou.

v r

Objednatel plné odpovidé poskytovateli za §k0du, kterou by mohl zpfisobit zavinénym porusenimtéto povinnosti. Poskytovatel plné odpovidé objednateli za §kodu, kterou by mohl zpfisobit

Povinnost ochrany osobnich L’idajfi a mléenlivosti trvé i p0 skonéeni’ smluvm’ho vztahu.

X.

Zzivéreénzi ustanoveni’Pokud nebylo v te’to smlouvé ujednéno jinak, Fidl’ se prévm’ poméry L'iéastnl’kfi, pfi’sluénymiustanovenimi obéanského zékom’ku.
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2. Zména nebo doplnéni této smlouvy je moiné jen formou vzestupné éislovanych pisemnYch dodatkfi,
které budou platné, jen budou-1i fédné potvrzené a podepsané oprévnénYmi zéstupci obou
smluvm’ch stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaZdé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotovem’.

4. Smlouva nabude fiéinnosti dnem jejiho uvef‘ejném’ dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétm’ch
podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvef‘ejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvni strany prohla§uji, Ze tato smlouva byla sepséna podle jejich skuteéné a svobodné vi’lle,
smlouvu si pf'eéetly a s jejim obsahem souhlasi. Ujednéni obsaiené v této smlouvé povaiuji za
ujedném’ odpovidajici dob13’1m mravfim a zésadém poctivého obchodniho styku, na dfikaz éehoi
pfipojuji vlastnoruéni podpisy.

Pfiloha 5. 1 — Pasport flklidu Novobranské

Pfiloha (z. 2 - Specifikace éinnosti

Za objednatele: Za poskytovatele:

2:; 2 32235: _ 2'; //7
V Brné dne ...... V RohatCI dne ........
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