SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Dodavatel
Název:
Sídlo:
Provozovna:
Korespondenční adresa:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kateřina Stejskalová
Šeříková 2836/8, 470 01 Česká Lípa
Dubická 3322, 470 01 Česká Lípa
Šeříková 2836/8, 470 01 Česká Lípa
Kateřina Stejskalová
63173662
CZ7554062846
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění smlouvy: Kateřina Stejskalová tel.: XXXXXXXXXXX;
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
“dále jen „dodavatel“

a

Odběratel
Název:
Česká republika - Vězeňská služba České republiky
Sídlo:
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky
č. j. VS-89052-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
vrchní rada plk. Ing. František Vlach, LL. M., MBA, Ing-Paed IGIP, ředitel Akademie VS ČR
Korespondenční adresa:
Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČ:
00212423
DIČ:
není plátcem DPH
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: Mgr. Inka Mery, zástupce
ředitele AVS ČR Stráž pod Ralskem, tel.: XXXXXXXXX
“dále jen „objednatel“
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II.
Předmět plnění
1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smlouva je uzavírána
v souladu s nabídkou dodavatele a rozhodnutím objednatele, jako zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
2. Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajišťovat praní, čištění, mandlování a žehlení
prádla pro zaměstnanecké ubytovny Akademie Vězeňské služby ČR včetně jeho svozu
a rozvozu do místa plnění (zpět k odběrateli).
3. Prádlo bude přiváženo a odváženo výměnným způsobem vždy v úterý (pokud na tento
den nepřipadá státem uznaný den volna), nebude-li po dohodě obou stran v průběhu
trvání smlouvy ujednáno jinak.
II. Místo plnění
Místem plnění jsou následující objekty objednatele
1. Ubytovna AVS,
Energetiků 321,
XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX,

Stráž

pod

Raskem,

kontaktní

osoba

2. Hotelová ubytovna AVS, Jižní 267, Stráž pod Ralskem, kontaktní osoba
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX.

III.
Doba plnění
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 10. 2020 po dobu výluky spádové prádelny
objednatele, předpokládaný ternín do 31. 3. 2021. Pokud nebude dohodnuto jinak.

IV.
Cena plnění
1. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné nebo související s řádným plněním
předmětu této smlouvy včetně dopravy do místa plnění.
2. Jednotkové ceny byly sjednány jako nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady
související s plněním služby. Jednotkové ceny plnění /dále jen „cena“/ byly ujednány podle
cenové přílohy – příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Změna jednotkových
cen vč. DPH je přípustná pouze při změně daňových sazeb z přidané hodnoty, a to pouze
ve výši procentuálně shodné s touto změnou. Změna cen bude projednána mezi
dodavatelem a objednatelem předem.
3. Na faktuře vystavené dodavatelem bude uvedena cena bez DPH a cena s DPH ve výši
stanovené dle aktuálních právních předpisů. Při změně sazby DPH není třeba uzavírat
dodatek k této smlouvě.
4. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského
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zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Pro účel daňového dokladu se za den uskutečnění zdanitelného
plnění považuje den, kdy je dodavatel oprávněn podle smlouvy doklad vystavit. Na faktuře
musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy, datum
podpisu smlouvy a přílohou faktury musí být kopie předávacích protokolů.
5. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu měsíčně pozadu, prvého dne následujícího
měsíce. Přílohou jsou kopie jednotlivých seznamů prádla vyhotovené objednatelem.
6. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné
údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení
náležitě doplněné či opravené faktury.
7. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem
na účet
zhotovitele
do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání
finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

V.
Předání a převzetí díla
1.

Odvoz prádla od objednatele k provedení služby a dovoz prádla k objednateli po provedení
služby zajistí na adresu: Energetiků 321 a Jižní 267 dodavatel v ceně (nebudou účtovány
žádné dodatečné poplatky) nebo odběratel na vlastní náklady. Prádlo bude dodavatel
přebírat k provedení služby a po provedení služby předávat jednou týdně vždy v úterý:
 v době od 6:00 do 13:00 hodin na adrese Energetiků 321, Stráž pod Ralskem,
 v době od 6:00 do 13:00 hodin na adrese Jižní 267, Stráž pod Ralskem,
nedohodnou-li se objednatel s dodavatelem jinak.

2.

Při odvozu prádla bude objednatelem vystaven seznam včetně počtu kusů prádla
připraveného k odvozu. Seznam bude obsahovat i požadovaný termín dodání věcí,
tj. termín provedení služeb dle objemu prádla. Při dovozu prádla bude dodavatelem předán
dodací list obsahující seznam všech věcí a počet kusů jednotlivých druhů prádla. Dodávka
je splněna dodáním předmětu plnění do místa plnění dle této smlouvy a potvrzením
o převzetí odpovědným pracovníkem objednatele, který zkontroluje obsah dodávky
s dodacím listem a vyznačí všechny nesrovnalosti či závady na předávaném prádle.
Za standardní dobu provedení služby se považuje 5 pracovních dní.

3.

Pokud bude při předávání a přebírání prádla zjištěno, že služba není dodána řádně, tedy
v souladu s touto smlouvou, je dodavatel povinen zjištěné vady dle odst. 5 odstranit. Právo
na smluvní pokuty a náhradu škody tímto postupem není dotčeno.

4.

Pokud dodavatel zjistí po převzetí prádla nebo po poskytnutí služby poškození
u předávaného prádla nezpůsobené jeho zaviněním (roztrhané či rozpárané prádlo,
nevypratelné skvrny, atd.), toto poškozené prádlo předá objednateli odděleně od ostatního
prádla.

5.

Pokud objednatel zjistí při převzetí prádla závady na předávaném prádle, zaviněné
dodavatelem, spočívající v nevypraném či špatně vypraném nebo nevyžehleném prádle,
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apod., vyznačí všechny takové závady na dodacím listu. Dodavatel má povinnost takto
vyznačené závady odstranit do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, např. zápisem termínu v dodacím listu. Vypořádání závad bude po jejich odstranění
vyznačeno na dodacím listu.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Dodavatel je povinen poskytovat služby sjednané touto smlouvou v souladu se všemi
platnými technickými normami, zákony a předpisy a v obvyklé kvalitě. Věci potřebné k
poskytnutí služby si dodavatel opatří na vlastní náklady a jejich cena je zahrnuta
do konečné ceny provedení služby.

2.

Praní prádla bude prováděno samostatně, tj. odděleně od prádla ostatních zákazníků.

3.

Objednatel se zavazuje k prádlu vyhotovit 2 x seznam s počty jednotlivých kusů prádla
a prohlašuje, že jeho prádlo nepřichází do styku s infekčním ani jiným materiálem, který
by znemožňoval praní v běžné veřejné prádelně.

VII.
Sankce
1. V případě prodlení odběratele se zaplacením faktury vystavené dodavatelem v souladu
s článkem VI. této smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2.

V případě prodlení dodavatele s termínem dovozu prádla po provedení služby dle čl. VII.
odst. 2 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 1 000 Kč za každý
započatý den prodlení. V případě, že dodavatel nezajistí odvoz prádla k provedení služby
v dohodnutém termínu, je objednatel od 6. pracovního dne od dohodnutého termínu
oprávněn účtovat smluvní pokutu za prodlení při dovozu prádla dle předchozí věty.

3.

V případě, že dodavatel po provedení služby nepředá objednateli veškeré prádlo v rozsahu
kusů a sortimentu dle seznamu vystavení podle čl. VI. odst. 3 smlouvy,
je objednatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý
chybějící kus prádla.

4.

V případě, že dodavatel nesplní svoji povinnost dle čl. V. odst. 4 smlouvy odstranit
vyznačené závady při převzetí prádla, je objednatel oprávněn dodavateli účtovat smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý kus prádla, u nějž nedošlo k odstranění závady
vyznačené na seznamu prádla.

5. Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany
sjednávají v délce 10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou
straně povinné.
6. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu
škody.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru
smluv.

2.

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní objednatel a splnění této povinnosti doloží potvrzením vygenerovaným systémem
registru smluv. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění
zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od
samého počátku.

4.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

6.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden
stejnopis.

7.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji
řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

8.

Objednatel si vyhrazuje právo nevyužít celou sjednanou dobu v případě zprovoznění
spádové prádelny objednatele.

9.

Tato smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran, přičemž v takové dohodě uvedou smluvní strany
termín ukončení tohoto smluvního vztahu a způsob vyrovnání svých závazků,
b) na základě výpovědi bez uvedení důvodu, kteroukoliv ze smluvních stran, přičemž
výpověď smlouvy musí být učiněna písemnou formou, výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a započne běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně,
c) od smlouvy lze jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž
za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 na straně dodavatele, jestliže neplní předmět této smlouvy nebo neplní předmět
smlouvy v dohodnuté kvalitě, přičemž nezjednal nápravu, přestože byl objednatelem
na neplnění předmětu této smlouvy nejméně jednou upozorněn, nebo dodavatel
ztratí oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, která je předpokladem pro plnění
smluvních závazků,
 na straně objednatele pro podstatné porušení povinností smluvní strany ve smyslu
občanského zákoníku,
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 u kterékoli ze smluvních stran, např. na základě konkursního řízení, které zahájí
příslušný soud na majetek právnické nebo fyzické osoby.

V ………………, dne ………..………
za dodavatele

V Stráži p. R., dne…………….…..
za objednatele

………………………………………….
Kateřina Stejskalová

……………………………………….
vrchní rada
plk. Ing. František Vlach
LL.M., MBA, Paed-IGIP
ředitel Akademie VS

Příloha č 1: rozpočet z nabídky dodavatele
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