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Rámcová dohoda o dílo
č. SpMO 9588/2018-5153

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

Bankovní spojení: opě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstn

Adresa pro doručo
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)
a

CORAMEXPORT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka
12923
Sídlo: Josefská 29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 25285271
DIČ: CZ25285271
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručov
571 01 Moravská Třebová

(dále jen „poskytovatel“)

Podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“) uzavírají, po předchozím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého
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rozsahu s názvem „Rámcová dohoda na služby praní v roce 2018“, tuto rámcovou dohodu o 
dílo (dále jen „dohoda“). 
 

II. Účel dohody 
 

2.1 Účelem této dohody je zajištění služby praní, čištění a údržby vojenského materiálu u 
VÚ 5153 Přáslavice a VŠZ Jívová pro zabezpečení běžného provozu objednatele 
(zejména zabezpečení útvarové směny, chodu PDA, ubytování ve VŠZ Jívová a odsunů 
materiálu).  

 

III. Předmět dohody 
 

3.1 Předmětem dohody je poskytnutí dále uvedeného plnění (dále jen „služba“): 
3.1.1. závazek poskytovatele na své nebezpečí a na svůj náklad provést za podmínek dle 
této dohody praní vojenského materiálu včetně vytřídění poškozeného materiálu 
uvedeného v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této dohody, a to v množství, době 
a místě plnění uvedených objednatelem v jednotlivých výzvách k  plnění. 
3.1.2 U lůžkovin (povlak na přikrývku, povlak na polštář, prostěradlo bílé) a ručníků 
bude kromě praní provedeno poskytovatelem i škrobení tohoto materiálu. Ostatní 
materiál poskytovatel vypere v souladu s pokyny výrobce a zásadami platnými pro daný 
typ materiálu. 

3.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit poskytovateli cenu 
sjednanou v čl. IV. této dohody. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že předmět dohody není plněním nemožným, a že dohodu    
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

IV. Cena  
 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly následovně: 
4.1.1 Celková cena za dílo (službu) dle této dohody se sjednává jako nejvýše 
přípustná, a to ve výši 237.099,50 Kč   (slovy: 
dvěstětřicetsedumtisícdevadesátdevětkorunpadesáthaléřů CZK). Cena je 
stanovena včetně    DPH. Celková cena za dílo (službu) je stanovena při poskytnutí 
veškerého rozsahu plnění uvedeného v příloze č. 1 této dohody.    

4.2  Celková nejvýše přípustná cena služby bez DPH činí 195.950 Kč, sazba DPH 21 % činí  
41.149,50 Kč. 

4.4 Jednotkové ceny za poskytnutí služby (dílčího plnění dle jednotlivých výzev 
objednavatele) jsou uvedeny v příloze č. 2 této dohody. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody (např. náklady na dopravu, clo, 
apod.). Jednotkové ceny za službu jsou po celou dobu uzavření smluvního vztahu 
neměnné a pro obě smluvní strany závazné, přičemž mohou být měněny pouze při 
změně zákonem stanovené sazby DPH. 

4.5   Skutečná cena za službu bude stanovena na základě provedení jednotlivých výzev k  
plnění (objednaných služeb), přičemž poskytovateli vzniká nárok na úhradu dílčí části 
díla (poskytnuté služby praní) definovaného v čl. 6.3 této dohody až po jeho provedení. 
Cena za provedení jednotlivých dílčích částí díla je stanovena v ceníku, který jako 
příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této dohody.  
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V. Čas a místo plnění 
 

5.1 Dohoda se uzavírá na dobu určitou, s účinností od jejího podpisu poslední smluvní       
stranou a zveřejněním v Registru smluv dle zvláštních právní předpisů do 31.12.2018. 

5.2 Poskytovatel je povinen provést dílčí plnění ve smyslu čl. 6.3 této dohody ve lhůtě 
stanovené objednatelem formou časového rozpětí ve výzvě k plnění.       Konkrétní 
termín provedení služby v rámci takto stanoveného časového rozpětí dohodnou mezi 
sebou zástupci smluvních stran oprávnění jednat ve věcech technických 
prostřednictvím telefonické dohody. 

5.3  Poskytovatel se zavazuje, že praní výstrojních součástek a materiálu bude prováděno 
pravidelně závozem 1x týdně, pouze PO-ČT od 8:00 hod. do 11:30 hod., a to ve výzvě 
stanoveném konkrétním termínu. V případě nutnosti je možno termín provedení služby 
změnit, a to na základě vzájemné telefonické dohody obou smluvních stran učiněné 
vždy minimálně dva dny předem. Za předem hlášenou změnu termínu provedení 
služby nebude poskytovatel na objednavateli vyžadovat příplatek.  

5.4     Místem plnění je areál VÚ 5153 Přáslavice, PSČ 783 54 (sklad E) a VŠZ Jívová 
nacházející se na adrese: VŠZ Magdalenský mlýn, Jívová 286, PSČ 783 16 Dolany u 
Olomouce. V místě plnění poskytovatel vždy zajistí na vlastní náklady převzetí a 
zpětné předání materiálu uvedeného v příslušné výzvě k plnění předmětu této dohody 
(služby praní). 

5.5  Místem vlastního provádění díla (poskytování služby dle této dohody) je provozovna 
poskytovatele. 

 
VI. Podmínky provádění díla 

 
6.1 Služba bude prováděna postupně po dílčích plněních, přičemž dílčím plněním se pro  

účely této dohody rozumí provedení praní, které je objednatelem uvedeno v jedné 
výzvě, jejíž vzor jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této dohody. Ke vzniku 
dohody o dodání konkrétního dílčího plnění je nutné písemné potvrzení příslušné výzvy 
k plnění poskytovatelem ve smyslu čl. 6.3 této dohody. 

6.2  Výzva k plnění je návrhem objednatele, kterým objednatel specifikuje          konkrétní 
dílčí plnění zejména co do druhu a počtu materiálu (kusů prádla) určeného k praní. 
Objednat dílčí plnění je právem, nikoliv povinností objednatele. Objednatel je oprávněn 
do výzvy uvést pouze ty druhy prádla, které jsou zahrnuty v  ceníku, jenž jako příloha 
č. 2 tvoří nedílnou součást této dohody. Objednatel není na základě této dohody povinen 
objednat celkový předpokládaný rozsah plnění (celkový počet kusů jednotlivého 
materiálu) uvedeného v příloze č. 1 této dohody.   

6.3  Objednatel bude zasílat výzvy poskytovateli cestou elektronického tržiště   
www.tendermarket.cz jako jednotlivé Výzvy k plnění. Výzva je okamžikem odesláním 
Výzvy k plnění přes elektronické tržiště závazná pro objednatele, a to za předpokladu, 
že je vyplněna ve všech svých částech a je opatřena elektronickým podpisem 
objednatelem.  Objednatel je oprávněn prověřit doručení výzvy telefonickým dotazem u 
poskytovatele služby.  

6.4  Poskytovatel služby je oprávněn prověřit věrohodnost výzvy zpětným telefonickým  
dotazem u zástupce objednatele na telefonní číslo uvedené  v záhlaví této dohody. 

6.5   Poskytovatel služby je povinen po obdržení výzvy (Výzvy k plnění) tento návrh 
objednatele přijmout; přijetí návrhu učiní poskytovatel služby opatřením výzvy (Výzvy 
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k plnění) zaručeným elektronickým podpisem a uložením takto podepsané výzvy
v příslušném elektronickém tržišti uvedeném v odst. 6.3 tohoto článku dohody. Návrh
objednatele ve formě výzvy zaniká, pokud výzva nebude poskytovatelem služby
potvrzená do konce lhůty pro její plnění.

6.6 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění služby ve smyslu § 2626 OZ.
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu provádění služby provádět.
Za tímto účelem je poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci
související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je poskytovatel povinen
umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je služba prováděna, nebo
které s prováděním služby souvisejí.

6.7 Objednatel pověřil jako svého z
5153 Přáslavice (sklad „E“) :

dále jen „přejímající“. Na odběrné místo VŠZ Magdalenský mlýn
(Jívová) je omezena příjezdová komunikace výškou 2,3m.

6.8 O předání materiálu k provedení služby dle této dohody bude sepsán předávací protokol
potvrzený zástupci smluvních stran, který bude obsahovat počet a druh materiálu.

6.9 Poskytovatel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatého
materiálu k provedení služby a již zhotovených částí služby proti ztrátám, odcizení a
poškození, a to až do doby jeho zpětného předání přejímajícímu v příslušném místě
plnění služby.

6.10 Poskytovatel se zavazuje, že při předání služby bude přítomna osoba pověřená osobou
oprávněnou zastupovat poskytovatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna
řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce služby (každého dílčího plnění díla).
V opačném případě přejímající službu nebo dílčí plnění díla není povinen převzít.

6.11 Objednatel po převzetí služby v místě plnění potvrdí poskytovateli předávací protokol
na řádně a včas poskytnutou službu.

6.12 Objednatel není povinen převzít službu, která vykazuje nedostatky nebo odporuje
dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí
svým podpisem. Poskytovatel je v tomto případě povinen dodat službu náhradním
plněním.

6.13 Materiál zahrnutý do příslušného dílčího plnění se vždy předává druhé smluvní straně
uložený v uzavřených obalech a roztříděný po jednotlivých druzích materiálu dle
obsahových a dodacích listů.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Zaplacení dohodnuté ceny služby bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby
objednatelem na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to
na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).

7.2 Objednatel neposkytuje zálohy.

7.3 Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli ve dvou výtiscích po převzetí
objednané služby (příslušného dílčího plnění) objednatelem nejpozději do 10 dnů na
výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel uhradí úplatu (cenu) dle
daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den
splnění platební povinnosti se považuje den odepsání úplaty (ceny) dílčího plnění z účtu
objednatele ve prospěch poskytovatele.
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7.4   Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
K identifikaci objednatele je poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) 
uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: 
Vojenský útvar 5153 Přáslavice, 783 54 Přáslavice“. Součástí každého daňového 
dokladu (faktury) bude zejména položkový rozpis ceny pro dílčí plnění obsahující: 

          7.4.1.1 označení dílčího plnění, kterého se týká, tj. číslo výzvy k plnění; 
          7.4.1.2 názvy jednotlivých položek, které byly v rámci dílčího plnění provedeny; 
          7.4.1.3 cenu za jednotlivou položku (bez DPH) a cenu celkem (bez DPH) u každé 

položky; 
          7.4.1.4 celkovou cenu za dílčí plnění bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH; 

7.5   Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými 
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

7.6  Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 
daňového dokladu (faktury). Poskytovatel je povinen vystavit nový daňový doklad 
(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 
7.3 této dohody ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi 
opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.7   Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu 
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

 
 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 
8.1 Vlastníkem věci (materiálu), která byla poskytovateli předána k provedení díla 

(poskytnutí služby), je po celou dobu plnění předmětu této dohody objednatel.  

8.2 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 
poskytovatel. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 

 
IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
9.1 Objednatel má právo reklamovat vadnost dodávky (např. poškození prádla, neodstranění 

veškeré nečistoty apod.). Reklamace musí uplatnit objednatel při převzetí zpracovaných 
zakázek (dílčího plnění dle výzev), a to zápisem v příslušném předávacím protokolu. 
Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci do 7 dnů od podané reklamace. Při záměně 
nebo neopravitelném poškození materiálu se smluvní strany písemně dohodnou na 
náhradě škody. 

9.2 Reklamaci nelze uznat v těchto případech: 

• v případě skvrn, které objektivně odstranit nelze (skvrny způsobené psacími 
potřebami apod.); 
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• při vadách materiálu, které se staly zřejmými teprve během zpracování a jsou 
způsobeny vlastností materiálu (např. nestálobarevnost, vady kůže, slehnutí 
vložky apod.); 

• při sražení materiálu, pokud nedošlo k poškození vlákna; 
• u materiálu ze syntetických vláken a textilií, které nejsou označeny 

předepsanými symboly ošetřování; 
• při uvolnění lepených částí materiálu; 
• při poškození knoflíků, druků, zipů, poutek, ozdob apod. zhotovených z 

materiálů, které nejsou odolné při chemickém čistění. 
 
 
 

X. Pokuty dohody a úrok z prodlení 
 
10.1  Nedodrží-li poskytovatel rozsah plnění uvedený v čl. III. této dohody, má objednatel 

právo požadovat po poskytovateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 30 % 
z ceny za příslušné dílčí plnění a dále též smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny 
příslušného dílčího plnění, a to za každý den trvání tohoto prodlení až do předání 
požadovaného (objednaného) dílčího plnění. Smluvní pokuta bude poskytovatelem 
zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného objednatelem. 

10.2  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění dle této dohody má 
poskytovatel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z ceny za 
příslušné dílčí plnění (fakturované částky) za každý započatý den trvání tohoto prodlení. 

10.3  Maximální výše úroku z prodlení může činit 100% z ceny za dílo. 

10.4  Pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

10.5  Pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

 
 

XI. Zvláštní ujednání 
 
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními OZ. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

11.4 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této dohody, je český jazyk. 

11.5 Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této dohody a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály 
v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním 
závazku podle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté 
informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

11.6 Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění 
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práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci. 

11.7 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.8 Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako celek. 

11.9 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené 
v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-
mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11.10  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

 
 

XII. Zánik závazků 
 

12.1   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od dohody v souladu 
ustanoveními § 2106 a § 2107 OZ. 

12.2   Poskytovatel je mimo jiné případy podle ustanovení § 2106 OZ, oprávněn odstoupit od 
dohody v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků o 30  
kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení dohody ve smyslu ustanovení 
§ 2002 OZ). 

12.3   Odstoupit od dohody lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. 11.10. 
této dohody. 

12.4   Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 6-ti kalendářních dnů od data doručení 
podle čl. 11.10. této dohody. 

12.5   Smluvní strany se dohodly na tom, že tato dohoda zaniká vedle případů stanovených 
OZ, také: 
12.5.1  dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených nákladů. 
12.5.2   jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro její 

podstatné  porušení poskytovatelem, přičemž objednatel má právo 
jednostranně odstoupit od této dohody z následujících důvodů: 

12.5.2.1  prodlení v provedení objednaného plnění (dílčí části předmětu plnění) 
poskytovatele v termínu uvedeném v čl. 5.2. této dohody, delší než 10 
dnů, 

12.5.2.2   prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní. 
12.5.2.3  opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této 

dohody, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí 
porušení jakékoliv povinnosti. 

 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
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13.1 Tato dohoda má 8 očíslovaných stran, příloha č. 1 má 1 očíslovanou stranu, příloha č. 2
má 1 očíslovanou stranu a příloha č. 3 má 2 očíslované strany. Dohoda nabývá platnosti
a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním v Registru
smluv dle zvláštních právních předpisů.

13.2 Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

13.3 Tuto dohodu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek k dohodě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu dohody nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo poskytovatele
oprávněného jednat ve věcech technických, či ve věcech dohody, nebude vyhotoven
dodatek k dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto
změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení
oznámení příslušné smluvní straně.

13.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dohody dobře znám, že si ji
přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že dohoda
nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek

13.5 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na www.tendermarket.cz

Součástí dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace materiálu ke službě praní v roce 2018
Příloha č. 2 - Ceník – jednotkové ceny za poskytnutí služby praní v roce 2018
Příloha č. 3 - Vzor výzvy k plnění

V Přáslavicích, dne…………………… V Moravské Třebové dne …………………

Objednatel:
Velitel útvaru 5153 Přáslavice

podpis, razítko:

Poskytovatel:
Jednatel

podpis, razítko:
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Příloha č. 1 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 9588/2018-5153 
Počet listů: 1 
 

 
Specifikace materiálu ke službě praní v roce 2018 (předpokládané množství) 

 
 

p.č. název materiálu Mj počet 
1. ručník  ks 6000 
2. utěrka ks 2800 
3. povlak na přikrývku ks 6000 
4. povlak na polštář ks 6000 
5. prostěradlo bílé ks 6000 
6. blůza kuchařská bílá  ks 250 
7. kalhoty kuchařské bílé  ks 250 
8. čepice kuchařská bílá  ks 250 
9. zástěra kuchařská bílá  ks 250 
10. plášť pracovní bílý  ks 100 
11. blůza kuchařská khaki  ks 200 
12. kalhoty kuchařské khaki  ks 200 
13. čepice kuchařská khaki  ks 200 
14. zástěra kuchařská khaki  ks 200 
15. prostěradlo barevné ks 600 
16. přikrývka ks 150 
17. polštář ložní ks 150 
18. pytel spací zimní  ks 350 
19. pytel spací letní  ks 350 
20. obal na pytel spací zimní ks 350 
21. obal na pytel spací letní ks 350 
22. blůza zimní mask. oděvu ks 150 
23. kalhoty zim. mask. oděvu ks 150 
24. ubrus bílý ks 1000 
25. ubrus barevný ks 900 
26. blůza 05 k údržbě tech. ks 100 
27. kalhoty 05 k údržbě tech. ks 100 
28. čepice 05 k údržbě tech. ks 100 
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Příloha č. 2 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 9588/2018-5153
Počet listů: 1

CENÍK – JEDNOTKOVÉ CENY ZA POSKYTNUTÍ SLUŽBY PRANÍ V ROCE
2018

P.č. Název materiálu
Měrná

jednotka
(MJ)

Cena
za MJ
bez

DPH (v
Kč)

%
DPH

Cena za MJ s DPH
(v Kč)

1. ručník ks
2. utěrka ks
3. povlak na přikrývku ks
4. povlak na polštář ks
5. prostěradlo bílé ks
6. blůza kuchařská bílá ks
7. kalhoty kuchařské bílé ks
8. čepice kuchařská bílá ks
9. zástěra kuchařská bílá ks
10. plášť pracovní bílý ks
11. blůza kuchařská khaki ks
12. kalhoty kuchařské khaki ks
13. čepice kuchařská khaki ks
14. zástěra kuchařská khaki ks
15. prostěradlo barevné ks
16. přikrývka ks
17. polštář ložní ks
18. pytel spací zimní ks
19. pytel spací letní ks
20. obal na pytel spací zimní ks
21. obal na pytel spací letní ks
22. blůza zimní maskovacího oděvu ks
23. kalhoty zimní maskovacího oděvu ks
24. ubrus bílý ks
25. ubrus barevný ks
26. blůza 05 k údržbě techniky ks
27. kalhoty 05 k údržbě techniky ks
28. čepice 05 k údržbě techniky ks

V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním této dohody (např. náklady na
dopravu, clo, apod.). Ceny budou po celou dobu uzavření smluvního vztahu neměnné a mohou být měněny pouze při
změně zákonem stanovené sazby DPH.
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Příloha č.3 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 9588/2018-5153
Počet listů: 2

Výzva k plnění č. SpMO 9588/2018-5153/XXX
k rámcové dohodě o dílo č. SpMO 9588/2018-5153

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

Velitelem 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstna

Adresa pro doručov
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)

a

CORAMEXPORT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka
12923
Sídlo: Josefská 29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 25285271
DIČ: CZ25285271
Zastoupená:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Josefská 29
571 01 Moravská Třebová

(dále jen „poskytovatel“)
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Na základě rámcové dohody o dílo č. SpMO 9588/2018-5153 ze dne …………… (dále jen
„rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení dále uvedené
služby:

� Provedení služby praní v měsíci …… 2018 pro VÚ 5153 Přáslavice a VŠZ Jívová.

Předpokládané množství plnění v daném období je –……….., přičemž konkrétní
specifikace materiálu a počet jeho kusů bude objednatelem uveden v písemném
předávacím protokolu.

Cena bude stanovena (fakturována) za skutečně provedenou službu, vypraných a vyčištěných ks
materiálu a to dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 rámcové smlouvy.

Požadovaná doba provedení služby: od podpisu výzvy k plnění do …..2018.

Místo dodání služby: VÚ 5153 Přáslavice (sklad E) a VŠZ Jívová.

Předběžná cena s DPH za plnění služby činí do …….. Kč (slovy:………….. korun českých).
Objednatel službu (předmět plnění) přebere na základě dodacího listu (předávacího protokolu).

V Přáslavicích dne ……..................… V Moravské Třebové dne…………

Objednavatel:
Velitel útvaru

Poskytovatel:
Jednatel


