
 
Smlouva o dílo 

na dodávku prádelenské technologie č. 2210932 
/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování / 

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami: 
 

 
 
 

1. Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
IČO: 00092096 
DIČ: CZ00092096 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s   č. ú: 115-909880257/0100 
zastoupený: Ing. Marie Fremlová, ředitelka organizace 

 
jako objednatel 

 
 a 
 
2. Alliance Laundry CE s.r.o. 

Místecká 1116 
742 58  Příbor 
Společnost zapsána u KS v Ostravě oddíl C, položka 54389, den zápisu 29.8.2012 
IČO: 29451914 
DIČ: CZ 29451914 
Bankovní spojení:     č.ú.:  
zastoupený:  

 
 jako zhotovitel 
 
 
 
 

Článek I. 
Předmět díla 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž vysokootáčkové pračky, dle článku II. odst.1.,  

která bude instalována na adrese: 
 

Místem plnění je: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice, Hlavní 1, 768 32. 
 
2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívody el. energie 

včetně vypínače, kabelu, přívodu vody a odpadu - vše až ke stroji, včetně ukotvení – pokud je nutné 
(viz. technické podklady Alliance Laundry CE s.r.o., které budou objednateli předány bezprostředně po 
podpisu smlouvy). Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení. 

 
3. Dopravu do místa plnění, montáž stroje, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím 

se rozumí jeho vyrovnání, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, 
seřízení stroje, jeho odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednateli. Dopravu a přemístění 
stroje na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel zabezpečí zaškolení 
obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.  

 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1. 
 
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku 

dle přílohy odebrat fyzicky zpět. 
 

 
 
 
 
 



 
Článek II. 

Cena, termíny a způsob placení. 
 
1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši: 
 

Poz. Typ stroje Ovládání Ohřev Ks Cena za kus Cena celkem 
              

1. 
 

Vysokootáčková pračka PRIMUS FX105 
 

XC+ 
 

elektrický 
 

1 
 

159 343,00 Kč 
 

 
159 343,00 Kč 

 

2. Recyklační poplatek xxx xxx 1 57,00 Kč 57,00 Kč 
              

  Cena celkem bez DPH         159 400,00 Kč 

  DPH 15%         23 910,00 Kč 
              

  Cena celkem s DPH         183 310,00 Kč 

 

2. Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění 
v termínu do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Splnění tohoto termínu, je podmíněno 
předáním prostor pro instalaci zhotoviteli nejpozději 1 pracovní den před termínem dokončení ve shodě 
s čl.I. odst. 2. této smlouvy.  

 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po kompletním předání 

předmětu prodeje dle čl.I. odst. 1. a 3. této smlouvy bez vad a nedodělků (den uskutečnění 
zdanitelného plnění). Prodávající je povinen současně s předáním zboží předat kupujícímu písemný 
návod na užívání a údržbu předmětu prodeje v českém jazyce. Splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího 
doručení. 
 

4. Faktura bude obsahovat číslo účtu prodávajícího a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o 
dani z přidané hodnoty. Nesplatnou fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže 
neobsahuje náležitosti dle tohoto odstavce nebo jestliže cena neodpovídá podmínkám sjednaným 
v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury. 

  
5. Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel 

se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na 
předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím. 

 
Článek III. 

Záruční podmínky a servis. 
 

1.  Na dodávku stroje (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 24 měsíců.                                       
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou  obsluhou,   údržbou  nebo  neodborným  zásahem  
či  poškozením  ze  strany  objednatele, resp. uživatele.  Dále se záruka  nevztahuje  na  části,   které 
podléhají  běžnému  opotřebení. 

 
Článek IV. 

Ostatní ujednání. 
 
1. Zánik smlouvy. 

Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit. 
 

2. Změna smlouvy. 
Jakákoli změna smlouvy může být provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

4. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona                   
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (registr smluv). 



 
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v plném znění, zejména pak 

prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona             
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona                   

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (registr smluv) ve znění pozdějších předpisů provede objednatel. 

 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
V Uherském Hradišti, dne: 4. 11. 2021 V Příboře, dne: 23. 9. 2021 
 
 
 
 
…………………………….. …………………………………….. 
Ing. Marie Fremlová Philip Rigole 
ředitelka organizace prokurista společnosti 




