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S&OUVA o POSKYLOVÁNÍ SLUŽEB PRANÍ PRÁDLA 
(51746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

1. Smluvní strany 

1.1 Dodavatel: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
sídlo: 434 01 Most, Husitská 1683/2 
IČO: 008 305 77 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, 
vložka 498 
zastoupena: PhDr. Miladou Šilhovou, ředitelkou organizace 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 32130491/0100 
datová schránka: hfiuyy9 
(dále také jen „dodavatel“) 

1.2 Objednatel: 1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace 
sídlo: Husitská 1683/2, 434 01 Most 
lČO: 108 34 346 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, 
vložka 1183 
zastoupena: Mgr. Šárkou Procházkovou, ředitelkou organizace 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 239822700/0600 
datová schránka: njpwsgs 
(dále také jen „objednatel“) 

Dodavatel a objednatel společně dále jako „smluvní strany" a každá samostatně jako „smluvní 
strana" uzavírají tuto 

smlouvu o zajištění služby praní prádla pro děti a zaměstnance 
odloučeného pracoviště Husitská 1683 (OP) 1. mateřské školy, Most, příspěvkové 

organizace, provozované objednatelem v pronajatých prostorách sídla dodavatele. 
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:. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Objednatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelemje město Most, a je  organizací 
zapsanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ve školském 
rejstříku. 

2.2 Dodavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, a v souladu se 
zřizovací listinou a živnostenským oprávněním je způsobilý zajišťovat služby praní prádla. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem smlouvyje 
a) zajištění služby praní prádla pro děti 1. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace, OP 

Husitská 1683, 

b) zajištění služby praní prádla pro zaměstnance 1. mateřské školy, Most, příspěvkové 
organizace, OP Husitská 1683. 

4. MÍSTO PLNĚNÍA DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Místo plnění předmětu smlouvy je v sídle dodavatele s tím, že 

a) prádlo kvyprání budou zaměstnanci objednatele předávat vpředávací místnosti 
prádelny, umístěné v levé části suterénu sídla dodavatele, a to v pracovní dny včase 
od 7.00 do 13.00 hodin. Prádlo bude zváženo a jeho hmotnost bude zapsána do 
záznamu Evidence vypraného prádla pro mateřskou školu a stvrzena podpisem 
objednatele. 

b) vyprané prádlo budou zaměstnanci dodavatele předávat ve výdejní místnosti 
prádelny, a to v pracovní dny v čase od 7.00 do 13.30 hodin. 

c) v případě příjmu infekčního prádla nebo prádla kontaminovaného tělními parazity se 
objednatel bude řídit pracovním postupem pro praní prádla dodavatele (PP - P 
2/2011), se kterým bude seznámen. 

4.2 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, a to od 1. 1. 2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
vždy k 31. 8. kalendářního roku (vazba na ukončení školního roku) nebo dohodou obou 
smluvních stran. 

4.3 Výpověď smlouvy vyžaduje písemnou formu. 

s. CENAA PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena služby je stanovena na základě kalkulace nákladů na praní prádla ve výši 78 Kč 
za 1 kg prádla. 

5.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Vyúčtováníslužby praníprádla bude provedeno na základě záznamu vdokumentu Evidence vypraného 
prádla pro mateřskou školu vždy k 1. pracovnímu dni následujícího měsíce. Dodavatel vyhotoví 
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a odešle fakturu objednateli nejpozdějido 5. dne po provedenívyúčtováni. Přílohou faktury bude 
doklad o množstvívypraného prádla za účtované období. 

Splatnost fakturyje 14 dní a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení. Platba se považuje 
z hlediskajejívčasnosti za provedenou dnem předánípříkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, 
pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. V případě prodlení úhradyfakturyje dodavateloprávněn 
požadovat po objednateli zaplaceniúroku z prodle ní ve výši 0,5 % z celkové fakturovaná částky denně, 
a to počínaje dnem následujícím po te rmínu splatnosti. 

6. zÁsrupq POVĚŘENÍJEDNÁNÍM: 

a) ve věcech smluvních za dodavatele: PhDr. Milada Šilhová, ředitelka příspěvkové organizace, 
e-mail 

b) ve věcech organizačních za dodavatele: , vedoucí THÚ, te 
e—mail; " '  

c) ve věcech smluvních za objednatele: Mgr. Šárka Procházková, tel.: & e-mail: 

d) ve věcech organizačních za objednatele: tel.: e-mail: 

Změna oprávně né osoby nenípovažována za podstatnou změnu smlouvy s nutností uzavírat dodatek 
ke smlouvě. Případ nou změnu oprávněné osoby si sdělísmluvnístrany písemně. 

1. zAvĚaečnA USTANOVENÍ 

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
Smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma 
smluvními stranami. 

Strany po přečtenítéto smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána 
vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobod né vůle, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy- 

VMostě dne 5 l 2022 VMostědne jí,/já!! 

/ 

——————_;— 

za dodavatele / za objednatele 

PhDr. Milada Šilhová, ředitelka Mgr. Šárka Procházková 
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