SMLOUVA O DÍLO

1.
Zhotovitel:
Adresa:
Zastoupený:
1Č:

Smluvní strany

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka
MUDr.Polzerová Zdenka,MBA - ředitelka
00849081
CZ00849081
KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 947

DIČ:
Zapsaný:
Bankovní spojení:
Účet:
Telefon:
Fax:
Zástupci zhotovitele oprávněni k jednání v organizačně-technických záležitostech smlouvy:

(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel:
Adresa:
Provozovna:

Zapsaný:

Lékárna Relax, s.r.o.
Dr. Beneš 94, 783 91 Uničov
Partyzánská 120/3, 785 01 Štember

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě oddíl C, vložka 44765

Zástupci objednatele oprávnění k jednání v organizačně technických záležitostech smlouvy:
ve věcech podpisu, případně ke změně smlouvy:
(dále jen „objednatel“)
2.

Předmět smlouvy

1.

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět na své náklady a nebezpečí pro
objednatele dílo spočívající v opakovaném praní, mandlování, lisování a naparování prádla,
nikoliv však vysprávka prádla a přišívání knoflíků a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli
ceny dle této smlouvy.
1.

Cenové a platební podmínky

1.

Cena za vyprání prádla je ve výši dle ceníku, který je přílohou této smlouvy. Cena zahrnuje
veškeré náklady, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním nabídky a je včetně nákladů za
dopravu na straně dodavatele.
Cena nezahrnuje přišívání utržených knoflíků ani zašívání a vysprávku prádla.
Ke změně sjednané ceny může dojít v případě zvýšení nákladů na straně zhotovitele a to
písemnou dohodou uzavřenou mezi oběma účastníky.

2.

Navýšení požadavků na drobné vysprávky prádla a přišívání knoflíků lze u zhotovitele
objednat zvlášť, případně zahrnout do dodatku této smlouvy.

3.

Objednatel se zavazuje platit cenu za dílo, jakož i náklady zhotovitele související
s dopravou prádla, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem
objednateli na konci každého kalendářního měsíce s lhůtou splatnosti 14 dnů.

4.

V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury) se zavazuje
objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý
byť započatý den prodlení.
2.

Podmínky smlouvy

1.

Zhotovitel se zavazuje provádět praní prádla ve svém sídle, s potřebnou péčí a
v přiměřeném ujednaném čase.

2.

Zhotovitel se zavazuje provádět přepravu prádla (jak dovoz čistého, tak odvoz špinavého
prádla) dle telefonické nebo e-mailové dohody.

3.

Objednatel se zavazuje zabalit prádlo do pytlů a zhotovitel se zavazuje vrátit prádlo ve
vypraných pytlech (pytle lze zakoupit za dohodnutou cenu od dodavatele).

3.
1.

2.

Převzetí zakázky

Zakázka bude zhotovitelem převzata na základě trvale dohodnutých termínů a to každé
úterý v měsíci. Pokud na tento termín bude připadat den pracovního klidu nebo státní
svátek,tak na základě telefonické domluví nebo první pracovní den po tomto termínu.
Objednatel při předání pytlů předloží objednávku (soupis prádla) na formuláři objednatele,
která bude opatřena jmenovkou a podpisem odpovědného pracovníka objednatele.
Pověřený pracovník zhotovitele převezme spolu se zakázkou objednávku objednatele
a objednateli potvrdí převzetí podpisem s označení počtu pytlů.
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3.

V případě více objednávek, musí být i prádlo dle těchto objednávek členěno.

4.

Dopravu zakázek od objednatele ke zhotoviteli a zpět zajistí zhotovitel v určený den do
14:00 hodin. Zakázku převezme určený pracovník nebo pracovníci objednatele.
Jmenovitý seznam těchto osob musí být předán písemn zhotoviteli při podpisu smlouvy, aby
nemohlo dojít k předání prádla neoprávněné osobě.

5.

Zhotovitel provede přejímku předmětu zakázky ve svých prostorách určených
k praní prádla bez přítomnosti druhé strany. Případné diference si obě strany uznají po
písemném uplatnění do 3 pracovních dnů od převzetí.

6.

Případné rozdíly si obě strany uznají po písemném uplatnění do 3 pracovních dnů od
převzetí.

6.

Předání zakázky

1.

Zakázky se předávají ke zpracování v balících (pytlech) a vrací se objednateli zpět ve
vypraných pytlech v třídění dle jednotlivých objednávek

2.

Pověřený pracovník objednatele převezme spolu se zakázkou dodáky zhotovitele
a potvrdí převzetí podpisem s označení počtu pytlů případně balíků.

7.
1.

2.

3.

Řešení reklamací a náhrada škody
Zhotovitel se zavazuje řešit veškeré reklamace vad díla (např. poškození prádla,
neodstranění veškerých nečistot apod.) do 5 pracovních dnů s ohledem na povahu
vady, zejména opětovným vypráním, a to na své náklady.
V případě poškození nebo ztráty prádla se smluvní strany dohodnou na náhradě škody,
budou přitom přihlížet ke stáří a opotřebení prádla a jeho ceně v době poškození nebo
ztráty.
Reklamaci nelze uznat v těchto případech:
a)
b)
c)
d)

4.

8.
1.

v případě skvrn, které objektivně odstranit nelze (psací potřeby, chem. látky),
u prádla ze syntetických vláken a textilií, které nejsou označeny předepsanými
symboly ošetření,
při vadách díla, které se stanou zřejmými teprve během provádění díla a které jsou
způsobené vlastností prádla (např. stálobarevnost apod.),
při sražení prádla, pokud nedošlo k poškození vlákna.

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. V takovém případě
činí výpovědní doba 3 měsíce.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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2.

V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem,
v případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle sídla
zhotovitele.

3.

Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných číslovaných dodatku
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
jejím zveřejněním v Registru smluv.

6.

Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit
tuto smlouvu v registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje smlouvu uveřejnit
v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

V Pasece dne:

o / / A č. <AjQíL&

V Uničově dne

t

4

Čištění a praní textilu a oděvů
Výkon
prostěradlo____________________
povlak na přikrývku_____________
povlak na polštář________________
podložka plátěná,sonoma-modrá,bílá
ručník plátěný__________________
útěrka________________________
pytel na prádlo__________________
pyžamový kabátek_______________
pyžamové kalhoty_______________
noční košile - anděl______________
župan_________________________
halena pracovní_________________
košile lékařská_________________
kalhoty lékařské________________
plášť lékařský__________________
šaty sesterské___________________
tričko_________________________
tričko - dlouhý rukáv_____________
mikina,svetr___________________
ponožky, kapesník______________
plena_________________________
rouška,návleky_________________
rouška velká___________________
ručník froté____________________
osuška froté____________________
prostěradlo elastické,froté_________
žínka_________________________
bryndák_______________________
potahy________________________
ubrousek______________________
zástěra________________________
ubrus_________________________
deka larisa_____________________
záclony_______________________
závěsy________________________
přikrývka mol.__________________
polštář mol.____________________
žádanka velká__________________
žádanka malá
sukně

Cena K č s
DPH

DPH

bez DPH

_________________________________________ -
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-

__________________________

Čištění a praní textilu a oděvů

Výkon
tepláky
kalhotky,trenky,slipy
ponožky
košilka,tílko
zimní bunda
vesta,rolák
podprsenka
kalhoty,rifle
šála
papuče
podsedák
čepice
košile,halenka
pracovní kombinéza
kalhoty s ladem
prostěradlo na dvoupostel,elast.,froté

Ceni' ^ c s
DFH

DPH

bez D P H

