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Nemocnice s poliklinikou Karviné-Réj, pFispévkové organizace
Se sidlem: Vydmuchgv 399/5 , Réj, 734 01 Karviné
Zastoupena: Ing. Ivo ZolnerEikem - Feditelem
Oprévnéné osoba jednat
ve vécech technickf/ch: Bc. Marcela Mesochoridisové. provozné-technické néméstkyné
16:“ 00844853
DIC: CZOOB44853
gankovni spojenl': Komerénl’ banka, 51.5., poboffka Karviné,
Cislo 06w: 30331791/0100
Zapséna v obchodm’m rejstFI'ku vedeném u Krajského soudu v Ostravé v odd. Pr,vloice 6.880

(déle jen objednatel)

a

Pavlina Sasinové -- Centrum mali‘r’fi
Podnikajici pod jménem: Pavh’na Sasinova’
Sidlo: Hornl' 1795, 744 01 Frenétét pod Radhoétém
16:“ ' 73052507
DIC: C26762300237
Bankovm’ spojeni: MONETA Money Bank a.s.
éisto uétu: 156489033/0600
Oprévnéni vydané Méstskym ufadem Frenétét p/R, ELj. 2421/07/Zivn/Ka, ev.é. 380407-
24093 ze dne 23.1.2002
Osoba podnikajici na zékladé registrace v Zivnostenském rej sti‘iku

(déle jen zhotovitel)

I.
PFedmét smlouvy

PFedmétem této smlouvy je provédéni maliFskych praci’ zhotovitelem pro poti‘eby objednatele na
zékladé pisemm'lch poiadavkfi objednatele.

II.
Misto a doba plnéni

1. Mistem plném’ jsou jednotlivé pracoviété objednatele, které se nachézeji vKarvipé-Réji
(Vydmuchov 399/5), v OrlovéiLutyni (Masarykova tF. 900) a vKarviné-Mizerové (Ziikova
2379/5451).

2. PFedmét smlouvy bude realizovén 0d 2.6.2020 do 2.6.2022 na zékladé této smlouvy a dle



jednotlivych poiadavkfi objednatele po celou dobu trvéni smlouvy.
Zhotovitel je povinen zapoél’t s provédénim dila do 2 pracovnich dnfi 0d doruEenI' dI'IEI' objednéwky
objednatele, nedohodnou-li se smluvnf strany jinak. V pFipadé prodlenf zhotovitele se zapoéetim
provédéni nebo ukonéenim dila v poiadovaném terminu, je Objednatel oprévnén poiadovat p0
zhotoviteli zaplacenl' smluvm’ pokuty we Wéi 1 000 KE za kaid? zapoEaW kalendéf‘ni' den prodlem’.
Tl'm nenl' dotéeno prévo objednatele na néhradu ékody.

III.
Provedeni a pi‘evzeti dila

Objednatel je oprévnén provédét prfibéinou kontrolu pracf.
Veékeré vicepréce Zhotovitel oznéml' objednateli a tyto musi bilt pfsemné dohodnuty formou
dodateéné objednévky.
Terml’n zhotovem' dila bude potvrzen zhotovitelem na pfsemné objedna'vce.
Objednatel 5e zavazuje dilo pFevzl't vI'padé, fie bude provedeno bez zjevnixch vad
a nedodélkfi.

IV.
Povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje provédét malovénf urEem’xch prostor vbarevném provedeni’
a v materiélu dle konkrétnich poiadavkfi objednatele. Knétéru mohou byt pouiity pouze
nezévadné materiély, které odpovidajl' platnixm pf‘edpisfim.
Zhotovitel se zavazuje respektovat Easové poiadavky objednatele na realizaci kaidé dilEf
objednévky.

Zhotovitel se zavazuje operativné zajiét’ovat poiadavky objednatele vI’padé odstrafiovéni
nésledkfi provozm’ch havérii na pracovi§tich objednatele.
Zhotovitel je povinen pFed zahéjenim praci pFedloiit k odsouhlaseni cenovou nabl'dku na:
- malovéni uréem'zch prostor,
- nétér kovovi/ch dvafch zérubni vii. Upravy pod kladu,
- nétér dveFI' 80 cm a 110 cm,
- opravu podkladu pFed nanesenim barvy (ale ne v rozsahu zednicki/ch praci),
- odstraném' staré malby ékrébéni'm,
- zasédrovéni nerovnosti a prasklin,
- odstrafiovéni nésledkfi havérie.
Pot‘r'ebu provédénl’ praci uvedenixch v pfedeélém bodu tohoto Elénku sdéluje Zhotovitel p‘r’edem
objednateli a vyéédé si k jejich provédénf souhlas, pokud se nedohodnou jinak.
Zhotovitel se zavazuje, 2e se prokazatelné proékoli, pFipadné prokazatelné proékoh’ své
zaméstnance, z dodriovéni Pokynfi pro smluvni partnery kdodriovénl' BOZP a PO v Nemocnici
spoliklinikou Karviné-Réj, pfispévkové organizace, které jsou PFilohou (‘3'. 1. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen uloiit zéznam o ékoleni a vipadé nutnosti
(na poiédénf kontrolm’ho orgénu) pFedloiit doklad o tomto proékolem’.
Objednatel vytvoFI' podminky zhotoviteli pro Fédné provedeni dila, véetné umoinénl’ vjezdu vozidla
zhotovitele a parkovém’ v ném na misté urEeném objednatelem, p0 dobu provédém’ dila.
Zhotovitel je povinen p0 ukonEem’ praci na daném pracoviéti zajistit potvrzenl' za’stupce pracoviété
(napi‘. staniénl’ nebo vrchni sestry) o bezvadném provedeni pracn’. Toto potvrzem’ bude vyjédFeno
razftkem daného pracoviété a podpisem zéstupce pracoviété (oddélenu’) na Wkazu préce
zhotovitele. Tento pak zhotovitei pFipoji k faktuFe.
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Cena, platebni a fakturaéni podminky

1. Cena pFedmétu smlouvy je stanovena dohodou takto:

- cena za 1m2 maII'Fsky'zcih praci — malba one 16,— K6 bez DPH

- cena za 1m2 mall'i‘sky’zch praci — malba s tonem 17,50 K6 bez DPH

- cena za 1m2 mali‘r’ski/oh praci — malba omyvatelné 42,- K6 bez DPH

- cena za 1m2 odstranénl' staré malby ékrébénfm v6. sédrovéni 10,- Kc“. bez DPH

- nétér 1 ks kovovy'lch dvei‘m’ch zérubnf v6. L'Jpravy podkladu 130,— K65 bez DPH

na'tér 1 ks dveFI' 80 cm 800,- K65 bez DPH

nétér 1 ks dveFI' 110 cm 1.100; K6: bez DPH

Cena pFedmétu smlouvy zahrnuje veékeré na’klady zhotovitele v65. cestovného, materiélu vii. kryci
folie, popF. kartonu, veékeri/ch praci, préci ve Wékéch (pouiitf iebfi'ku nebo leéenl') a vystavem'
Wkazu préce. Zhotovitel nebude uplatfiovat zélohové platby.

2. Na plnéni dle této smlouvy 5e vztahuje reiim pFeneseni dafiové povinnosti dle za’kona 65.
235/2004 8b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,zékon o DPH“), a
zhotovitelem proto budou za pi‘edmétné plnéni wstaveny faktury bez uvedenl' dané z pFidané
hodnoty.

3. Cena pFedmétu smlouvy bude objednatelem zaplacena na zékladé faktury vystavené zhotovitelem,
které musn’ splfiovat néleiitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH. Faktura, které nebude mI't
néfeiitosti dafiového dokladu, bude objednatelem vrécena a Zhotovitel je povinen vystavit fakturu
novou. Faktura je splatné ve lhfité dohodnuté v odst. 4. tohoto Elénku smlouvy, poéi'tané ode dne
doruc‘fem’ faktury nové.

4. Soué’ésti faktury musi’ Dirt Wkaz préce - rozpis provédénych pracn’ véetné vy’rmér jednotlivilch
mistnosti a prostor (v m2) potvrzem'x urffenf/m zéstupcem objednatele.

5. Splatnost faktur je dohodou smluvnich stran sjednéna ve lhfité do 60 dnfi od doruéeni faktury
objednateli s ohledem na. povahu zévazku. Terminem L'Jhrady se rozuml' den odepsénl' Eéstky z
détu objednatele.

6. Pro pfi'pad prodlem' objednatele sdhradou dluiné Eéstky po lhfité splatnosti mflie Zhotovitel
vyiadovat zékonm’z Grok z prodleni'.

7. Zhotovitel je oprévnén vystavit fakturu na provedené dilo nedI've v den pfedém’ dl'la objednateli,
nejpozdéji véak do 7 dnfi od pFedénI’ dila.

8. Faktury Zhotovitel doruEI' objednateli do si'dia organizace na podatelnu.

V.
Odpovédnost za vady

1. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu da a pracf okamiité pFi jejich
zjiétém’, nejpozdéji véak do ti‘i dnfi ode dne dodaného dl’la nebo préce. Ostatm’ vady, které
Objednatel nemohl zjistit ani pFi vynaloieni odborné péc‘fe, je Objednatel povinen oznémit
zhotoviteli bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak do doby Skonéeni za'ruky.

2. Zhotovitel je povinen bezdplatné odstranit reklamovanou vadu dila ve lhfité do 3 pracovnich dnt’l,
pokud se nedohodnou jinak.



10.

11.

V pFI’padé, 2e reklamované vada neni as a Fédné odstranéna, mé objednatel prévo
na slevu 10% z ceny 2a kaidy den prodlenl’, nejvfxée véak 50 % ceny. Zaplacenl'm této sankce nem’
dotéeno prévo objednatele na néhradu ékody. Neodstranf—li zhotovitel vadu do 5 dnfi 0d jejl'reklamace, je objednatel opra’vnén zajistit odstranénl’ vady na Uéet zhotovitele.
Zhotovitel poskytuje objednateli na pouiin’t material a provedené dl’lo dle této smlouvy zéruku
v délce min. 24 mési’cfl, na omyvatelnou malbu a nétéry zhotovitel poskytne zéruku v délce min.
36 mésr’cfi.
Nebezpeéi §kody pFechézi na objednatele okamiikem pFedénf dila.

VI.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud v této smlouvé neni ujednéno jinak, Ffdl’ se prévni vztahy smluvni’ch stran za’konem
(‘3. 89/2012 5b., obEanskYm zékom’kem.
Smluvm’ strany tl'mto prohlaéujl', 2e skuteEnosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji 2a obchodm’
tajemstvf ve smyslu ust.;-§ 504 zékona c. 89/2012 5b., obEanske'ho za’kom’ku a udélujf svolenl'
k jejich vyuiiti a zveFejném’ bez stanovenf jaki'zchkoliv dal§fch podmfnek.
Tato smlouva nabixvé plat'nosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Tato smlouva nabyvé Udihnosti v souladu s pfisluénymi ustanovenimi zakona é. 340/2015 8b., 0
registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (dale jen ,,zé1k0n 0 registru smluv“).

Smlouvu je moiné ménit nebo dOpIfiovat pouze formou pisemnYCh, vzestupné c‘fl'slovam’xch,
datovam'zch a obéma smluvnfmi stranami podepsani/ch dodatkfi.
Smlouvu Ize ukonEit dohodou smluvnich stran nebo pi'semnou vfxpovédf uéinénou kteroukoli ze
smluvm’ch stran i bez uvedenl’ dfivodu. Wpovédnl' Ihfita Eini l mésic a poc‘ffné béiet prvm'm dnem
mésice nésledujl'cfho po doruéenl' vy'rpovédi druhé smluvm’ strané. Zhotovitel je véak povinen
dokonéit jii zapoc‘faté dI’lo, a to 1 p0 skonc‘fenl' Wpovédni doby.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi kaidé 2e smluvnfch stran obdril' p0
jednom stejnopise.

Smluvnl' strany prohlaéujl’, ie souhlasi s jejl'm obsahem, fie tato byla sepséna na zékladé
pravdiWch Lidajfi a jejich svobodné vflle, :5 ie nebyla ujednéna v tisni za népadné nevi/hodnkh
podminek a na dfikaz souhlasu s celym obsahem smlouvy pFipojujI' svoje podpisy.
Smluvnl’ strany se dohodly, 2e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveFejném’ v registru
smluv ve smyslu zékona' E. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podmi'nkéch 06innosti nékten’rch smluv,
uveFejfiovém’ téchto smluv a 0 registru smluv (za’kon o registru smluv), provede uve‘r’ejném' v
souladu se zékonem objednatel.
Osobm’ Udaje obsaiené v této smlouvé budou Nemocnici’ s poliklinikou Karviné—Réj, pfispévkové
organizace, 5e sidlem .Vydmuchov 399/5, R3}, 734 01 Karviné, (déle jen ,,nem0cnice“),zpracovévény pouze pro 0&e plnéni prév a povinnosti vyply'zvajicich z této smlouvy; kjim’zmafielfim nebudou tyto 030a L’Jdaje nemocnicf pouiity. Nemocnice pFi zpracovévénl' osobm’ch
Lidajfi dodriuje platné prévni pFedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnl'ch Udajfi jsou
uvedeny na oficiélm’ch webovy’zch strénkéch nemocnice ~— www.nspka.cz.

Nedilnou souéésti smlouvy jsou nésledujl’ci pfi'lohy:
PFiloha E. 1: Pokyny pro shfluvnl' partnery k dodriovénf BOZP a PO
PFI'loha E. 2: Kontaktnf L’tdaje

V Karviné dne: ’\ ”'1 . ”1,029 Ve Frenétété p/R dne: 25.2.2020



Ing” Ivo Zolneréik

jednatel
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Pokyny pro smluvni partnery“)
k dodriovéni BOZP a PO PFI’loha E. 1 Smlouvy o dl'lo —

v Nemocnici s poliklinikou Karviné - Réj, Malovéni' 2020—2022 staff. 1
pFI'spévkové organizaceN?

Karviné-Réj.
H) zaméstnanci smluvm’ch partnerfi nebo jejich subdodavatelfi provédéjl’ci kontrolu provozuschopnosti, kalibraci, revizi, fidribu

, opravu na pffstrojich a zafi’zenl’ch, které vypIi/vé z podmfnek wifrobce, resp. dodavatele za‘r’izenl'.

Smluvni partner/dodavatel/ svf/m podpisem bere na védoml' povinnost dodriovat nl'ie uvedené
bezpeEnostnI' pokyny:

1. Oznémit svfij pf‘i’chod a odchod na vrétnici a psluénému vedoucfmu zaméstnanci.
2. Pouiivat osobni ochranné pracovnimi prostFedky (OOPP) poskytnuté objednatelern a byt vybaven

OOPP odpovidajicim riziku ohroieni, které vyply’rvaji z provédéni Wkonu své Einnosti.
. Pracovat podle technologického nebo pracovniho postupu.

4. Okamiité pferuéit préci v p‘r’ipadé zpozorovéni nebezpeéi, jei by mohlo ohrozit zdravi nebo iivoty
osob, v rémci svy’zch moinosti se pokusit ohroieni odvra'tit a ihned situaci nahlésit pFitomnému
zaméstnanci nemocnice.

. Nemanipulovat se za‘r’l'zem'm, které nenl' pfedmétem jeho pracovni Einnosti.
6. Pohybovat se jen po uré'eny'zch komunikacfch a prostorech, ve kten’xch je provédéna pracovni

éinnost, do jinx'zch prostorfi je vstup zakézén.
7. Dodriovat zékaz kou‘feni ve véech prostoréch nemocnice. Dodriovat zékaz jakékoliv manipulace

s plamenem a Einnosti, které by vedly ke vzniku poiéru.
8. Dodriovat zékaz poiivéni’ aikoholickizch népojfi a jinf/ch névykovizch létek pFi provédénf/ch pracich,

yEetné zékazu néstupu a vsitupu na pracoviété pod vlivem téchto Ia'tek.
9. Ridit se bezpeEnostnI’mi pokyny a informativnim znaéenim v exteriéru a interiérech budov

nemocnice. '
10. Potvrdit seznémeni s riziky ve vztahu k jeho Einnosti 2e strany objednatele.
11. PFedat pisemné pFI'sluénému vedoucimu zaméstnanci pfipadné vyhledané rizika.
12. Nahlésit kaidé zraném’ péluénému zaméstnanci.
13. Potvrdit, 2e jsem byl déle Seznémen s:
- dopravné-provoznim Fédem nemocnice — grafické schéma je umisténo na vrétnici NsP
- komunikacemi uvnitF Objektu a systémem UnikoCh cest (tyto jsou vyznaéeny)
- umfsténu’m a obsahem" poiérnich poplachovy’zch smérnic,
- organizaci zabezpeéen’f poiérm’ ochrany a charakterem poiérm’ho nebezpec‘fl’ v objektu,
- rozml'sténim hasicu'ch p‘r‘i’strojfi a hydrantfi,
— uzévéry energie, vody‘a plynu (pouze revizni technici uvedem’rch energil'),
- zésadami bezpec‘fného pouii’véni vfiahfi — moino pouze ovlédat, nepouifvat v pFI’padé

evakuace .
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H) zaméstnanci smluvnich partnerI‘) nebo jejich subdodavatelu provadéjici kontrolu provozfischopnosti kalibraci revizi udrzbu
opravu na pFIstrojich a zaFizenich, ktera vyplyva z podminek wrobce, resp. dodavatele zaFI’zeni.

Stvrqi svym podpisem, 2e J'sem by! seznémen/a/ s pFedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi préci a zasadami pozarni ochrany vc. moznych rizik na pracovistich NsP Karvinéi — Réj, pro. v
rozsahu népiné 2e strany c. 1. Véemu J'sem porozumél a budu se podie nich Fidit.

jméno a pFijmeni: zaméstnavatel

JiFI’ Sasin

David Antoé

Marcel Pazdierski

Radim KolaFik

Pavlina Sasinové

datum podpis: Poznémka ( napF. informace o
rizicich)



Pi‘iloha E. 2 - Kontaktni fldaje

Adresa zhotoviteIe/servisniho stFediska:
Horni 1795, 744 01 Frenétét pod Radhoétém

e-mail: inf0@centrummaliru.cz
Tel: 608 889 641
Internetové strénky: www.centrummaliru.cz

Konta ktnf osoby:
Jméno: Pavlina Sasfnové mobilnl' telefon' e-mail'
Jméno: Jii‘i' Sasfn mobilnl’ telefon e-mail

Kontakt na objednatele
Tel. kontaktFunkce

vedouci provozu Karviné a
Orlové
referent
sekretariét Orlové

Jméno a mem'

-' Drahomir Befia

:___Zdefi ka Némcova’
Jana Absolonové




