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Rámcová smlouva o dílo  

Číslo KU-2020-0016 
 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

I. 

Účastníci smlouvy – smluvní strany 
 

uzavřená mezi             Kateřina Stejskalová 

 

Se sídlem :             Šeříková 2836/8 

IČO :              63173662 

DIČ :              CZ7554062846 

Bankovní spojení :           č.u. 2108601034/2700 

Zastoupení :                     Kateřina Stejskalová 

Kontaktní údaje:             602466418, stejskalova0604gmail.com                            

dále jen jako "zhotovitel" 

 

a       

                                   

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvková 

organizace 
Se sídlem:  28.řijna 2707, Česká Lípa, 470 06 

IČO :                14451018 

DIČ :                CZ14451018 

Bankovní spojení :            UniCredit Bank Česká Lípa, číslo účtu:  5858585858/2700    

Zastoupení :               Mgr. Hana Kubátová Ortová ředitelka školy 

e-mail:                              sekretariat@skolalipa.cz 

dále jen jako "objednatel" 

 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění je zajištění praní prádla v období od dubna 2020 do března 2021 za podmínek, které dále upravuje tato 

smlouva. 
2. Zhotovitel se zavazuje přebírat od objednatele pravidelně v jeho provozovně/sídle použité prádlo k vyprání, třídit toto prádlo, 

vyprat toto prádlo dohodnutým technologickým postupem, avivážovat, sušit prádlo, žehlit a mandlovat prádlo, balit prádlo a 

zajistit odvoz a rozvoz prádla zpět do svozových míst. Předání a převzetí prádla k vyprání a vracení zpět bude provedeno 

v každém jednotlivém případě na základě písemného zakázkového listu (výdejka, dodací list).  

3. Objednatel se zavazuje za každé jednotlivé provedení díla zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu. 

4. Zhotovitel akceptuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní 

a smluvní. Zhotovitel splňuje podmínky § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.    

 

 

III. 

Místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje přebírat od objednatele použité prádlo pravidelně po celou dobu platnosti této smlouvy vždy 1 x 

týdně, v určený pracovní den v dopoledních hodinách a vracet je vyprané ve stejných dnech, pokud se strany nedohodnou 

jinak.  

2. Místo plnění zakázky dle této smlouvy, resp. odběrové a dodací místo, je sídlo objednatele: 

    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  

a) hlavní sklad školy (prádlo z kuchyněk, restaurace, školní kuchyně, a dalších  

                                      provozů ) 

b) sklad penzionu (ložní prádlo a froté prádlo z penzionu) 
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IV. 

Požadavky k plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje nakládat s prádlem s řádnou odbornou péčí. Zhotovitel se též zavazuje, že ve svém provozním řádu a 

fakticky splňuje podmínky pro nakládání s prádlem z potravinářských provozů a z hotelových provozů ve zvláštních 

režimech. 

2. Objednatel prádlo spočítá, roztřídí podle druhů, zabalí a opatří vyplněným zakázkovým listem ve 2 vyhotoveních s tím, že 

jeden zůstává objednateli a jeden je předán prádelně - zhotoviteli.  

3. Zhotovitel vyprané prádlo balí do folií nebo igelitových pytlů, dle původního rozdělení objednatele s tím, že hmotnost balíku 

nesmí překročit 10 kg.  

4. Vyprané prádlo bude objednateli navráceno na základě písemného předávacího protokolu (dodací list), který bude sloužit i 

pro následnou fakturaci ze strany zhotovitele. 

5. Poškozené prádlo bude vytříděno zvlášť, viditelně označeno a dodáno odděleně.     

                                    

 

 

V. 

Doba trvání, ukončení smluvního vztahu 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021. 

2. Před uplynutím doby sjednané v odst. 1 tohoto smluvního článku  je smluvní vztah založený touto smlouvou možné ukončit 

písemnou dohodou objednatele a zhotovitele. 

3. Smluvní účastníci se dohodli, že objednatel je oprávněn ukončit tento smluvní vztah výpovědí, jestliže zhotovitel neplní 

řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, i když byl ze strany objednatele na neplnění těchto povinností písemně 

upozorněn a vyzván k odstranění těchto nedostatků v přiměřené, dodatečně poskytnuté lhůtě. 

4. Výpovědní lhůta činí pro obě smluvní strany jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi. 

   

 

 

VI. 

Cena díla 
1. Cena plnění za dodávku zboží v dílčí objednávce je stanovena na základě cen a členění cen uvedených v tabulce, která je 

součástí této Rámcové kupní smlouvy (příloha č. 1 - specifikace sortimentu). Předpokládaná hodnota plnění celé dodávky 

za dobu trvání smlouvy je max. do 220 000,- Kč bez DPH. 

2. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu dodání předmětu zakázky (včetně 

dopravy).  

3. Při změně sazby DPH bude nabídková cena s DPH resp. celková cena s DPH v dílčí objednávce upravena podle platné výše 

DPH. 

 

 

 

VII. 

Platební podmínky a smluvní pokuty 
1. Zhotovitel bude účtovat cenu za zhotovená díla dle jejich rozsahu vždy 1 x měsíčně po uplynutí každého kalendářního 

měsíce poskytování služeb na základě jím vystavené faktury. Zhotovitel bude vystavovat zvlášť faktury pro prádlo ze školy   

a zvlášť pro prádlo z penzionu. Přílohou každé faktury budou příslušné potvrzené dodací listy. Z hlediska DPH se považuje 

za den uskutečnění zdanitelného plnění poslední den daného kalendářního měsíce. Objednatel se zavazuje zaplatit 

zhotoviteli fakturu do 14 dnů ode dne jejího vystavení.  

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením obdržené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, která je splatná na výzvu zhotovitele. V případě prodlení 

zhotovitele s vrácením vypraného prádla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za 

každý den prodlení, která je splatná na výzvu objednatele.    

3. Zhotovitel je oprávněn upravit ceny služeb uvedených v cenové nabídce - Příloha č. 1 -  pouze v případě změny sazby DPH, 

a to maximálně ve výši předmětné změny.  

4. Na základě  požadavku  bude fakturace  provedena na  náhradní  plnění a po uhrazení faktury dodavatelem budou nejpozději 

do 30 dnů údaje vloženy do elektronické evidence vedené MPSV. Jednotlivé faktury jsou označeny uznáním náhradního 

plnění 



Strana 3 (celkem 3) 

 

VIII. 

Záruka a záruční podmínky 
Nepředá-li zhotovitel objednateli prádlo, které od něho převzal k praní nebo převzaté prádlo poškodí, že jej nelze použít 

k danému účelu, je povinen nahradit objednateli takto způsobenou škodu.  Smluvní strany se dohodly, že v daném případě 

zhotovitel škodu nahradí zakoupením nového prádla (stejného druhu a kvality), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy měl vyprané prádlo objednateli předat.  

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Pokud nejsou touto smlouvou některé náležitosti a vztahy upraveny, řídí se jejich obsah obecně závaznými právními 

předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a je platná do: března 2021. 

3. Jakékoliv změny či doplňky ke smlouvě lze činit pouze formou písemných dodatků, které podepisují obě smluvní strany. 

Všechny přílohy a doplňky se stávají neoddělitelnou součástí této smlouvy a jsou číslovány. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných výtiscích, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající. 

5. Obě strany prohlašují, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, zveřejní kupující 

v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně cenové nabídky byla v plném rozsahu v registru smluv 

kupujícím zveřejněna. 

 
 

 

 

 

 

V České Lípě dne                                                                               V České Lípě dne 19.03.2020 

           

 

Za prodávajícího:      Za kupujícího: 

       
 
 
 
 
 
……………………………     ………………………………….. 
     Kateřina Stejskalová                       Mgr. Hana Kubátová Ortová 
                                             ředitelka školy 

 


