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,,Dodávky speciálních čistících prostředků"

,,Dodávky speciálních čistících prostředků"
ízení služeb pro Ministerstvo vnitra

sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
stoupené Mgr. Romanem Švejdou, DiS., generálním ředitelem,

IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
bankovní spojení:

číslo účtu:
na straně jedné (dále též jen ,,Kupující")
číslo smlouvy: ZSM-67-12/OVZ-2018

a

t

Ecolab s.r.o.

se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8,
zastoupené: Robertem Palánem, jednatelem,
IČO: 46995935

DIČ: CZ46995935,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 8962,

bankovní spojení:

na straně druhé (dále též jen ,,Prodávající")

číslo smlouvy: ...............

(obě výše uvedené strany společně dále též jen ,,Smluvní strany" či jednotlivě jako

,,Smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Kupní smlouvu

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též jen ,,Smlouva")
následujícího znění:
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ROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.1. Kupující prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění
pozdějších dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Kupující zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm.
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzv. veřejnou zakázku
ve zjednodušeném podlimitním režimu č. j.: ZSM-67/OVZ-2018 s názvem
,,Dodávky speciálních čistících prostředků". Nabídka Prodávajícího splnila
veškeré stanovené požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci
a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.

1.3. Prodávající prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti prodeje čisticích
prostředků a mycích prostředků pro myčky nádobí a vlastní veškerá oprávnění, jež
jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení
předmětu této Smlouvy specifikovaného v ČI. 2 této Smlouvy.

1.4. Prodávající prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit veškeré
jeho závazky v ní obsažené.

1.5. Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění dodávek čisticích prostředků a
mycích prostředků pro myčky nádobí pro Kupujícího.

m

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího na svůj náklad a na své
nebezpečí řádně a včas dodávat na základě dílčích Objednávek speciální čisticí
prostředky určené na úklid běžných prostor a potravinářských provozů (vše
společně dále jen jako ,,Zboží"). Jednotlivé druhy Zboží jsou uvedeny v Příloze č.
1 této Smlouvy - Cenová tabulka a specifikace Zboží (,,příloha č. l"), která tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.

2.2. Prodejce deklaruje, že jím dodávané čisticí prostředky jsou vhodné pro všechny
typy čistících a mycích technologií. Mycí, popř. dezinfekční přípravky uvedené
v tabulce č. l Příloze č. 1 - Cenová tabulka a specifikace zboží - Tabulka č. 1 -
objemové produkty budou vázány na automatizované dávkovací či směšovací
systémy, které budou Prodávajícím dodány bezplatně na jednotlivé provozy
uvedené v Příloze č. 2 Seznam provozoven Kupujícího.

2.3. Předmětem dodávek je i další sortiment výslovně neuvedený v příloze č. l
Smlouvy - Cenová tabulka a specifikace Zboží, jako jsou speciální čisticí
prostředky určené na úklid běžných prostor a potravinářských provozů.
Prodávající garantuje, že nabídnutá cena za toto Zboží bude oproti standardní
ceníkové ceně Prodávajícího se slevou ve výši minimálně 10 %. Standardní
ceníková cena u tohoto Zboží nesmí být vyšší než cena obvyklá. Takovéto Zboží
je možné si objednat pouze do výše 9 % smluvní ceny bez dph (Celkový součet
v Kč bez DPH uvedený v tabulce č. 3 Přílohy č. 1 Smlouvy - Cenová tabulka a
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specifikace zboží.)
2.4. Součástí dodávek Zboží budou bezplatné servisní a technické práce na myčce,

včetně dodávky a servisu dávkovacích a směšovacích zařízení. Servisní práce na
směšovacích zařízeních spočívají v kontrole jejich funkce a v kontrole nastavení
koncentrace daného přípravku. U myček nádobí to je kontrola tvrdosti vody,
čistoty a usazování minerálních usazenin v jednotlivých zónách apod. Tyto
servisní a technické práce bude Prodávající provádět v předem smluvených
termínech nejméně lkrát za 3 měsíce v každém z provozních podniků uvedených
v příloze č. 2 Smlouvy - Seznam odběrných míst a Oprávněných osob, dále pak
dle aktuálních potřeb Kupujícího.

2.5. Prodávající se zavazuje provádět bezplatnou mikrobiologickou kontrolu
spočívající v provedení kontroly úrovně mytí a dezinfekce ploch, zařízení a
nádobí rychlými metodami, kterými jsou např. glukózový-barevný stěr,
bioluminiscenční metody. Tuto kontrolu bude prodávající provádět v předem
smluvených termínech 2krát za rok v odstupu půl roku v každém z provozních
podniků uvedených v příloze č. 2 Smlouvy - Seznam odběrných míst a
oprávněných osob.

2.6. Po každé návštěvě dle ČI. 2.4. a ČI. 2.5. Smlouvy prodávající zpracuje servisní
zprávu v elektronické podobě, v níž budou dokumentovány provedené práce.

2.7. Prodávající se dále zavazuje do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy vypracovat
návrh sanitačního řádu s využitím jím dodávaného sortimentu, přičemž tento
návrh vypracuje zvlášť' pro úklidové práce běžných prostor a zvlášť pro úklidové
práce potravinářských provozů.

2.8. Prodávající se touto Smlouvou dále zavazuje bezúplatně zaškolit zaměstnance
Kupujícího pracující v jeho provozovnách uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.

2.9. Kupující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou
součinnost a dále se zavazuje zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu.

2.10. Kupující se touto Smlouvou zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za
dílčí dodávky dohodnutou cenu.

7

3. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ

3.1. Místem plnění Smlouvy jsou provozovny Kupujícího uvedené v příloze č. 2
Smlouvy.

3.2. Prodávající je povinen dodat Zboží vždy do 5 pracovních dnů ode dne doručení
Objednávky Prodávajícímu v případě, že v objednávce není uvedena delší lhůta
dodání.

4. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

4.1. Kupující bude vystavovat závazné dílčí Objednávky na Zboží (dále též jen
,,Objednávka") Prodávajícímu v písemné formě, přičemž za písemnou
Objednávku se považuje též Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické
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pošty. Takto učiněné Objednávky se nepovažují za internetový obchod.
Objednávka bude vystavena v souladu s postupy a dodacími termíny uvedenými
v této Smlouvě. Každá Objednávka bude obsahovat:

" jméno/název/obchodní firmu/lČO Kupujícího a Prodávajícího;

· bydliště/místo podnikání/sídlo Kupujícího a Prodávajícího;

· Označení Odběrného místa

· číslo této Smlouvy;

· číslo Objednávky, datum jejího vystavení;

· specifikaci a množství požadovaného Zboží;

· cenu Zboží

· datum dodání Zboží v případě, že požadovaný termín je delší než podle ČI.
3.2.;

· místo dodání (přesná adresa).
4.2. Prodávající je povinen zabezpečit přijímání Objednávek v pracovní dny od 8:00

do 16:00 hodin. Prodávající je povinen potvrdit přijetí Objednávky do jednoho (l)
pracovního dne od obdržení této Objednávky a to e-mailem na adresu Kupujícího
uvedenou v Příloze č. 3 Smlouvy - Seznam oprávněných osob. Neučiní-li tak,
platí, že Objednávka byla Prodávajícím přijata v den a čas, kdy byla Kupujícím
odeslána. Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje provést plnění podle
této Objednávky za podmínek stanovených v Objednávce a v této Smlouvě.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že dodání Zboží se uskutečňuje jeho předáním v
Odběrném místě uvedeném v Objednávce v souladu s ČI. 3.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že jménem Kupujícího jsou oprávněny vystavovat
Objednávky pouze oprávněné osoby uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. Tyto
subjekty jsou zmocněny též k převzetí Zboží v místě dodání, k podpisu dodacího
listu a k uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující je oprávněn doplnit do Přílohy
č. 3 této Smlouvy (aktualizovat ji) jmenný seznam oprávněných osob, které mají
právo Objednávku vystavit. Tato změna je platná a účinná od okamžiku, kdy je
doručena Prodávajícímu. Od účinnosti této změny platí, že Objednávky jsou
oprávněny jménem Kupujícího činit pouze oprávněné osoby uvedené ve změněné
Příloze č. 3 této Smlouvy. Taková změna Přílohy č. 3 této Smlouvy se neřídí
ustanovením ČI. 16. 1.

"1

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1. Smluvní strany se dohodly, že o převzetí dodaného Zboží bude vždy vystaven
oboustranně potvrzený dodací list, který bude obsahovat minimálně:

" jméno/název/obchodní firmu/lČO Prodávajícího a Kupujícího;
· bydliště/místo podnikání/sídlo Prodávajícího a Kupujícího;
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· označení odběrného místa (přesná adresa);

· číslo této Smlouvy;

· číslo Objednávky, datum jejího vystavení;

· specifikaci a množství dodaného Zboží;

· cenu Zboží uvedenou jako jednotkovou a jako celkovou za dodané množství
daného druhu Zboží a celkovou cenu všeho dodaného Zboží;

· datum dodání Zboží;
dodací list přitom bude ve třech (3) shodných vyhotoveních, z nichž jedno (l)
obdrží Kupující a dvě (2) Prodávající.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že potvrzený dodací list Kupujícím je nezbytným
podkladem pro vyúčtování ceny dodaného Zboží, bez potvrzeného dodacího listu

' nemá Prodávající nárok na zaplacení ceny Zboží. Dodací list musí být vždy
připojen k daňovému dokladu.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že potvrzením dodacího listu Kupujícím nedochází
k uznání ceny Zboží uvedené na dodacím listu, ale pouze k potvrzení množství
a druhu Zboží a termínu dodání. Cena Zboží uvedená na dodacím listu má pouze
inforrnativní charakter a bude porovnávána s cenou uvedenou na faktuře za
dpdané Zboží. Tím není dotčeno právo Kupujícího domáhat se ceny stanovené
v Příloze č. l této Smlouvy.

5.4. Prodávající se zavazuje dodávat zboží ve lhůtě uvedené v Objednávce, vyjma
případů hodných zvláštního zřetele, za něž se považují poruchy vykládacích
zařízení, havárie, stávky, živelné pohromy, zákazy nakládky vyhlášené na
železnici.

5.5. V případě, že budou v rámci přejímacího řízení zjištěny vady, jež by bránily
v řádném užívání Zboží, není Kupující povinen Zboží do doby prokazatelného
odstranění zjištěných vad převzít. To nebrání právu Kupujícího převzít a užívat
bezvadnou část dodaného Zboží.

5.6. Dodací list lze nahradit Fakturou v případě, že je tato vystavena v době převzetí
Zboží a splňuje všechny náležitosti dodacího listu uvedené v ČI. 5.1., této
Smlouvy. Ustanovení o povinnosti připojit dodací list k Faktuře se nepoužijí.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky
prodávajícího učiněné v zadávacím řízení. Podrobná specifikace ceny Zboží je
uvedena v Příloze č. l této Smlouvy. Cena Zboží byla stanovena ve formě
jednotkových cen a je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

DPH bude k Ceně Zboží Prodávajícím účtována ve výši odpovídající zákonné
sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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6.2. Zboží bude zaplaceno na základě daňového dokladu vystaveného za Zboží dodané
dle dodacího listu potvrzeného Kupujícím.

6.3. Daňový doklad (výše a dále též jen ,,Faktura") je prodávající oprávněn vystavit
nejdříve ke dni dodání Zboží. Fakturace bude prováděna podle obsahu písemné
Objednávky a potvrzeného dodacího listu.

6.4. Originál Faktury bude vystaven Prodávajícím řádně a včas, v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

6.5. Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla
Kupujícího nebo v jednom (l) vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na
adresu z, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Přílohou Faktury musí být potvrzený dodací list.

6.6. Faktura bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu vždy bezhotovostním převodem
na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6.7. Smluvní strany se dohodly, že Faktura za dodané Zboží je splatná do třiceti (30)
dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury
Prodávajícím Kupujícímu, včetně dodacího listu potvrzeného Kupujícím.
V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního
dokladu nebo k ní není připojen potvrzený dodací list a pokud účet uvedený na
Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury neběží. Kupující
je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počne běžet znovu v celé délce od
okamžiku doručení bezvadné Faktury Prodávajícího Kupujícímu.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že ke každé Objednávce bude vystavena samostatná
Faktura. Prodávající respektuje požadavek (zásadu) Kupujícího, že k jedné
Objednávce může být v případě potíží s plněním této Objednávky vystaveno více
faktur, ale je nepřípustné vystavení jedné faktury na více Objednávek.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že na Zboží Kupující neposkytne Žádnou zálohu
Prodávajícímu.

6.10. Za změnu ceny Zboží se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle
sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

6.11. Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady spojené se Zbožím a jeho dodáním, včetně
nákladů na balení Zboží, na přepravu Zboží, na pojištění Zboží, nákladů
spojených s obstaráním dokladů ke Zboží, etiketování, cla, daně, včetně dalších
nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této Smlouvě neuvedených.

6.12. Smluvní strany se dohodly, že cena Zboží je stanovena jako cena konečná.
Kupující nebude Prodávajícímu hradit nad rámec ceny smluvené Žádné další
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Prodávajícím.
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DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. prodávající je povinen dodat Zboží v odběrném místě uvedeném v Objednávce.
Náklady a nebezpečí spojené s dopravou Zboží nese Prodávající.

7.2. Prodávající je povinen dodat Zboží vždy v termínu uvedeném v Objednávce,
v případě, že není uveden termín dodání na Objednávce, je povinen dodat v
termínu uvedeném v ČI. 3.2.

7.3. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství uvedeném v Objednávce
kompletní, bez vad a v patřičném obalu.

7.4. Prodávající se zavazuje doložit ke všemu dodávanému Zboží bezpečnostní a
technické listy. Na vyžádání Kupujícího je prodávající povinen dodat Kupujícímu
originály potvrzených Bezpečnostních listů a Prohlášení o shodě na dávkovací
techniku.

7.5. Kupující se zavazuje dodat pouze Zboží zcela nezávadné, splňující všechny
uživatelské a technické standardy stanovené závaznými technickými normami.

7.6. Prodávající deklaruje, že jím dodávané čisticí prostředky jsou vhodné pro všechny
typy čisticích a mycích technologií.

7.7. Smluvní strany se dohodly, že přestane-li se vyrábět či nebude-li dostupný určitý
druh Zboží uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Prodávající povinen o tom
Kupujícího včas vyrozumět. V takovém případě se Smluvní strany dohodnou na
aktualizaci Přílohy č. l této Smlouvy s tím, že uvedený druh Zboží bude nahrazen
jiným zaměnitelným výrobkem stejné nebo vyšší kvality, stejné ceny a shodného
účelu.

7.8. Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího dnem předání. Nebezpečí škody na
věci přechází podpisem dodacího listu Kupujícím, resp. příslušným zmocněným
subjektem.

7.9. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vad Zboží kdykoliv po jeho převzetí až
do okamžiku jeho spotřebování. Prodávající nese odpovědnost za vznik škody
způsobené dodanými výrobky.

7.10. Smluvní strany ujednávají, že Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného
Zboží, a to vždy po dobu trvanlivosti daného druhu Zboží, je-li vyznačena
na obalu Zboží, není-li taková, pak po dobu dvou let.

7.11. Zboží bude mít ke dni dodání trvanlivost min. jeden rok.
7.12. Vady zjistitelné při přejímce Zboží uplatní Kupující nebo jeho zmocnění zástupci

u Prodávajícího ihned, nebo nejpozději do pěti (S) dnů od dodání. Prodávající tyto
oprávněné reklamace vyřídí dle volby Kupujícího, a to bud' nahradí vadné Zboží
bezvadným Zbožím, popřípadě již zaplacené Zboží bude dobropisovat se lhůtou
splatnosti patnácti (15) dnů od vystavení dobropisu, přičemž volba způsobu
vyřešení reklamace náleží Kupujícímu.

7.13. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn při jakékoliv vadě Zboží
požadovat dle své volby výměnu Zboží anebo přiměřenou slevu z ceny Zboží,
zároveň je bez ohledu na charakter vady oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit.

l

l

l
l
t
ľ

i'
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.14. V případě, že bude dodáno větší, než objednané množství Zboží, není Kupující
povinen zaplatit Zboží dodané nad rámec Objednávky.

7.15. Kupující není na základě této Smlouvy povinen objednávat žádné Zboží, ani tato
Smlouva nezakotvuje exkluzivitu ve prospěch Prodávajícího, stejně tak množství
Zboží, uvedené v této Smlouvě, nestanovuje minimální ani maximální možné
množství Zboží, které si je Kupující oprávněn od Prodávajícího objednat.

7.16. Prodávající je po celou dobu účinnosti této Smlouvy povinen být pojištěn pro
případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti podle této
Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 1,000.000,-- KČ
(slovy ,jedenmilion" korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal
Prodávající Kupujícímu před podpisem Smlouvy.

8. ZÁRUKA

8.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které
nabydou vlastnické právo ke Zboží, záruku na dodané Zboží. Prodávající se
zavazuje, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé ke svému účelu,
v pochybnostech k účelu obvyklému, a že si zachová obvyklé vlastnosti. Délka
záruční doby je po dobu trvanlivosti daného druhu Zboží, je-li vyznačena na obalu
Zboží, není-li taková, pak po dobu dvou let.

8.2. Záruční doba běží ode dne doručení Zboží Kupujícímu a potvrzením dodacího
listu oběma Smluvními stranami.

l,

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
9.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenovala Oprávněnou osobu či Oprávněné

osoby (dále jen ,,Oprávněné osoby"). Seznam těchto osob je uveden v Příloze č. 3.
této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních
a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

9.2. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat,
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi
pověřenými pracovníky. Tímto ustanovením není dotčen ČI. 4 této Smlouvy.

10. SANKCE

10.1. Prodávající je povinen uhradit, pro případ svého prodlení s řádným, úplným
a včasným dodáním Zboží v souladu s Objednávkou vystavenou Kupujícím,
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného Zboží za každý započatý den
prodlení.

10.2. Pokud nebudou Prodávajícím dodrženy termíny dle ČI. 2.4, 2.5 a 2.7 této Smlouvy
ani v dodatečné náhradní lhůtě 15 dnů, má Kupující právo uplatnit vůči
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Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ, a to za každý, i započatý, den
prodlení za každý zjištěný případ.

10.3. Prodávající je povinen v případě zjištění, že Zboží (objemový produkt) nemá
danou účinnost v rozmezí optimálního dávkování, považuje se toto za porušení
smluvních povinností a Prodávajícímu může být uložena Smluvní pokuta ve výši
10.000,- KČ. Opakované zjištění, že Zboží (objemový produkt) nemá danou
účinnost v rozmezí optimálního dávkování se považuje za hrubé porušení
Smlouvy Prodávajícím a Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemného
oznámení o uložení smluvní pokuty druhé Smluvní straně. Oznámení o uložení
smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která
v souladu s uzavřenou touto Smlouvou zakládá právo Smluvní strany účtovat
smluvní pokuty. Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní
pokuty, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce
Prodávajícího vůči Kupujícímu.

10.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na
náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Prodávajícího vzniklou škodu
v plném rozsahu Kupujícímu nahradit.

10.6. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením Faktury Prodávajícího,
zaplatí Prodávajícímu spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.
V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu platbu do třiceti (30) dní po
termínu splatnosti, je Prodávající oprávněn přerušit poskytování dodávek až do
doby plné úhrady.

10.7. V případě, že Kupující bude v prodlení se zaplacením faktury Prodávajícího,
zaplatí Prodávajícímu spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.

11. OCHRANA INFORMACÍ

11.1. Prodávající podpisem Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu Smlouvy, jakož i obsahu všech
jednání a okolností se Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv
v budoucnu dojít.

11.2. Prodávající uděluje Kupujícímu souhlas se zveřejněním celého obsahu Smlouvy
včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Kupující učiní nezbytná
opatření ke znečitelněni těch identifikačních údajů Prodávajícího, o kterých to
stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelněni
dalších údajů, jejichž znečitelněni výslovně Smlouva oprávněně vyžaduje.

11.3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
všech dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny předmětu plnění.

11.4. Kupující se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv.
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, SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

12.2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a
druhé straně doručena bud' datovou schránkou, osobně, emailem nebo
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu
uvedenou na titulní stránce Smlouvy.

12.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně
druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů
ode dne této změny.

7

13. UCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ

13.1. Prodávající zajišt'ující předmět plnění je povinen uchovávat
související s plněním dle Smlouvy nejméně po dobu deseti (10)
účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny
plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

dokumenty
let od konce
poskytnutého
zejména pro

13.2. Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle
Smlouvy ze strany Kupujícího a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně
dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto
orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

13.3. Prodávající zajišťující předmět plnění je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

Podle § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád se Smluvní strany
Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech ze
Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je
v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy
je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

Strana 11 z celkového počtu 14

_A



Š

ZAŔĹZENÉ SLUŽEB PRO
F MINISTERSTVO VN4TRA

,,Dodávky speciálních čistících prostředků"

. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti okamžikem zveřejnění
v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 24 měsíců od nabytí
účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného na 3 872 000,- KČ bez
DPH.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající započne s plněním této Smlouvy
neprodleně po nabytí účinnosti, a to na základě jednotlivých dílčích Objednávek.

15.3. Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit v případě, kdy je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží i po dodatečné
písemné výzvě Kupujícího se stanovením náhradní lhůty dodání a to nejméně
patnáct (15) dnů. Za hrubé porušení této Smlouvy se pokládá opakované dodání
jiného Zboží, než jak je specifikováno v ČI. 7 této Smlouvy a opakované dodání
Zboží (Objemového produktu), které nemá danou účinnost v rozmezí optimálního
dávkování. V případě odstoupení z těchto důvodů je Kupující oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- KČ (slovy ,,padesátisíc" korun českých). Tato
smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
uhrazení. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Kupující oprávněn
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý
započatý den prodlení.

15.4. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na již odeslané Objednávky. Dodání Zboží na
základě odeslaných Objednávek se ještě řídí touto Smlouvou.

15.5. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Tato
výpověď' musí být zaslána formou doporučeného dopisu. výpovědní lhůta činí
čtyři (4) měsíce ode dne doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

15.6. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly tak, že kterákoli Smluvní strana může
odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti
Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a
správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že
pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou
Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně informovat.

l

l

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy, vyjma případů ve
Smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána
osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla
příslušné změny Smlouvy. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se

Strana 12 z celkového počtu 14



\ l'

SLUŽEB PRO
RSTVO VNřTRA

,,Dodávky speciálních čistících prostředků"

jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy či
v souvislosti s ní.

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení této Smlouvy
je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost
a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či
ustanovení.

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Prodávající postoupit bez
předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst
své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím jen dohodou obou Smluvních
stran.

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně
každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např.
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na
náhradu škod apod.).

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.

16.7. Prodávající souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou
a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zrněně některých
zákonů.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za
doručenou posledním dnem této lhůty.

16.9. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,
z nichž Kupující obdrží tři (3) stejnopisy a Prodávající jeden (l) stejnopis.

16.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh,
Smlouvě i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní
připojují své vlastnoruční podpisy.
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Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. l - Cenová tabulka a specifikace Zboží

Příloha č. 2 - Seznam provozoven Kupujícího

Příloha č. 3 - Seznam oprávněných osob

za Kupujícího: za Prodávajícího:

t\?,Q. zmť

ZAŔĹZěM SLUŽEB PRO MV
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Doporučené
vazba NA průměrné
AUTOMAT.DÁVKOV . . . . . mnozstvi cena v Kc bez Nab.cena za Nab.ee,,,

" "" " "· " " " f " - Objem naredeného optimalni .AČI -SMESOVACI CIstlcl/myci/dezln ekčni prostředky (k ředěni) Název . . . koncentrátu(D*E)/10 DPH/I výrobek (F*G) v Kc výrobek v KC ye.
- produktu v l davkovani (dle .SYSTEM . 00 koncentrátu bez DPH DPH

(VODOVODNÍ ŘÁD) bezpečnostního
listu)

ANO Mycí prostředek do průmyslové myčky nádobí pro profesionálni použiti Topmatic Universal Special 6 500 000 1,00 6 500,00 77,98 506844,00 613281,24
ANO Přípravek na myti nádobí pro průmyslové myčky - oplachovací Toprinse 7 000 000 0,30 2 100,00 94,08 197568,00 239057,28

Přípravek na myti všech typů nádobí včetně hliníku pro průmyslové myčky - mycí s
ANO obsahem antimikrobiálni složký na bázi aktivního chlóru Solid Mega 800 000 0,50 400,00 135,19 54077,78 65434,11
ANO Přípravek na myti skla v průmyslových myčkách Topmatic Crystal 500 000 2,00 1 000,00 58,82 58816,00 71167,36

Přípravek na odstraněni škrobových a vápenatých povlaků v průmyslových myčkách
bez obsahu aktivního chloru, nízký obsah fosfátů Guardian Blitz 60 000 10,00 600,00 29 73 17837,50 21583,38

ANO Přípravek na ruční myti nádobí s dezinfekčním účinkem, pro profesionálni použiti Aseptopol EL 75 3 950 000 5,00 19 750,00 5,04 99540,00 120443,40
Saponát na čištěni podlah - nepěnivý , pro strojní čištěni, alkalický přípravek, pro Maxie Magic 2
profesionáIM čištění 780 000 2,50 1 950,00 72,95 142252,50 172125,53

ANO Přípravek na odstraňováni mastnot ze všech povrchů pro profesionální použiti Kitchen Pro Duo 65 000 5,00 325,00 157,25 51106,25 61838,56
plošný dezinfekční prostředek - baktericidní, funkicidni účinnost, na bázi kvartetnich Mikro-quat

ANO amoniových sloučenin 330 000 5,00 1 650,00 51,80 85470,00 103418,70
Prostředek na odstraněni vodního kamene - pro profesionálni použiti, kyselinotvorná
látka Strip-a-way 18 000 5,00 90,00 113,68 10231,20 12379,75
Alkalický Čisticí a dezinfekční prostředek na mytí podlah (2v1) - na bázi aktivnicho Bacforce EL 900

ANO chlóru, baktericidní, fungicidní dezinfekční účinnost 200 000 10,00 2 000,00 52,70 105400,00 127534,00
Prostředek na zamezeni vzniku skvrn na příborech a sklu Apex Presoak 190 000 0,50 95,00 379,04 36008,52 43570,31
Prostředek na sanitárni techniku - pro průmyslové a profesionálni použiti, Maxx Into Citrus 2
kýselinotvomý připravek 440 000 2,50 1 100,00 68,95 75845,00 91772,45

Dezinfekční koncentrát na plochy 1.- s jinou účinnou látkou než dezinfekční koncentrát .
č. 2- -vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištěni, antimikrobiálni účinek Mikro-quat 25 000 5,00 125,00 51,80 6475,00 7834,75
Dezinfekční koncentrát na plochy 2. - s jinou účinnou látkou než dezinfekční koncentrát .
č 1 baktericidní, fungicidní, virucidní účinek Kitechen Pro AziOes 23 000 20,00 460,00 69,15 31809,00 38488,89
Prostředek na odvoskováni polymerních ploch MAXX Forte 2 12 000 2,00 24,00 115,15 2763,60 3343,96
Prostředek na čištěni koberců - nepěnivý, pro profesionálni čištěni, pro extrakční
... . . . . . Sapur Spray-Ex/Carpet Spray-Exc|sten|, l k cdouněni 160 000 5,00 800,00 102,60 82080,00 99316,80
Vosk na podlahy - pro průmyslové a profesionálni použiti (možnost použit i pomoci
vysokoot. lešticích stro jů), protisk|uzový efekt, lešticí připravek [ndur Ultra 4 500 5,00 22,50 176,82 3978,45 4813,92
Celkem cena nabidký v Kč bez DPH 1 568 102,80 1 897 404,38

Cenová tabulka a specifikace zboží - Cenová tabulka č. 1 - objemové produkty
B C D E F G

Doporučené
průmě.rn! množství cena v Kč bez Nab.cena za Nab

. . Objem naredeného optimalni .ni prostředky (k ředěni) Název . . . koncentrátu(D*E)/10 DPH/I výrobek (F*G) v Kc výrobek v KC ye.produktu v l davkovani (dle 00 koncentrátu bez DPH DPH
bezpečnostního

listu)



Příloha č. 1 ke Smlouvě

,,,ecifikace zboží - Cenová tabulka č. 2 - ostatní produkty

í

" r
. . . . . .. . . Předpokládaná Nabídnutá cenanfekčnl prostředky (bez redeni), ošetrujlcl a mycí . . . . . .Název spotreba za 2 roky za 1 litr v Kc bez Vysledna hodnota v Kc bez DPH

e celkem L DPH

Produktý bez ředění " , . . "- :
na odstraněni skvrn z koberce a dalších textilii- pro

ä|ní použiti, vhodný k čalouněni, manuálni aplikace Sapur B l Carpet B 350 19,78 6 923,00 KČ

B
o|ová dezinfekce rukou - bez parfémů a barviv, vhodný pro

ou pokožku, virucidní, fungicidní a bektericidni účinnost Epicare DES 500 30,10 15 050,00 KČ

jCARE DES

p(ostředek na čištěni konvektomatů a grilů - pro průmyslové a
profesionálni použiti, účinný bez velké mechanické námahy Greascutter Plus 440 86,43 38 029,20 KČ

l RIVONIT

Prostředek na leštěni a konzervaci nerezových ploch - omezuje
opětovné znečištěni Speciality Cleaner &Polisher 350 2,47 864,50 KČ

b:kč'i POLISH CLEANER

Lokálni alkoholová (bezoplachová) dezinfekce - virucidní, fungicidní a
baktericidní účinnost Sirafan Speed 1500 164,20 246 300,00 KČ

:;f,:'b",'kč'i SIRAFAN SPEED

Přípravek pro automatické čištění konvektomatů s
integrovaným čisticím systémem - mycí - k odstraněni velmi
silného znečištění Oven Cleaner Power 500 88,58 44 290,00 KČ

referenční
výrobek OVEN CLEANER POWER

Přípravek pro automatické čištění konvektomatů - oplachový,
kyselinotvorný přípravek, pro profesionálni použiti Oven Rinse Power 60 33,46 2 007,60 KČ

referenční
výrobek OVEN rinse POWER

Tekutý abrazivní písek, šetrný k životnímu prostředí (s Eco .
. . . . ... . . Rilan Scheurmdch 800 .značkou), rozpoustí silne zneclstenl 44,07 35 256,00 Kc

=Č'Ĺ RILAN CREME

Mycí emulze s antimikrobiálnIm účinkem bez parfému a barviv Epicare 3 .
150 92,54 13 881,00 Kc

referenční EPICARE 3
výrobek

Dezinfekční mýdlo na ruce Epicare 5C 1500 27,04 40 560,00 KČ

referenční
výrobek epicare 5

Pěnové mýdlo na ruce vhodné pro osoby s citlivou pokožkou Foam 1 50 141,87 7 093,50 Kč
referenční
výrobek TORK

Ochranný a regenerační krém na ruce . vhodný k ošetření rukou
při častém mytí a desinfekci, vhodný pro osoby s citlivou Silonda 400
pokožkou - nemastný 122,88 49 152,00 Kč

=Č'Ĺ SILONDA

Krystalická sůl na regeneraci změkčovačů 11 Sůl změkčovací 950 9,88 9 386,00 KČ
referenČní , . . .
výrobek sul zmekcovaci

Odmašt'ovací prostředek - nežíravý čistič, bez nutnosti používáni
osobních ochranných pomůcek, biologicky rozložitelný koncentrát,
hloubkové čištěni trub, grilů, digestoři Kitchen pro Greaselift 700 107,10 74 970,00 KČ

referenČní
výrobek greaselift

Předpokládaná Nabídnutá cena
Úklidová mechanizace spotřeba za 2 roky za ks/bal./metr v výsledná hodnota v KČ bez DPH

celkem ks/m/bal KČ bez DPH
Stírací gumy na okna 15m - ks ks 55 ks 5,40 297,00 KČ
Strojní pady 5 ks (baleni) - bal. bal 600 bal 43,70 26 220,00 KČ
Držák ručního padu - ks ks 15 ks 43,40 651,00 KČ
Ruční pady - ks ks 650 ks 5,38 3 497,00 KČ
Profesionální jednorázové hadříky (utěrky průmyslové rychlosavé)- metr m 27000 m 7,53 203 337,00 KČ
Držák rozmýváku Profi 35 cm - ks ks 20 ks 32,50 650,00 KČ
Držák rozmýváku Profi 45 cm - ks ks 20 ks 36,50 730,00 KČ
Návlak na rozmývák 35 cm - ks ks 75 ks 17,30 1 297,50 KČ
Návlak na rozmývák 45 cm - ks ks 40 ks 20,70 828,00 KČ
Teleskopická tyč cca 3m ks 10ks 296,80 2 968,00 KČ
Stěrka oken komplet Profi 35 cm - ks ks 50 ks 14,20 710,00 KČ
Stěrka oken komplet Profi 45 cm - ks ks 30 ks 16,50 4 950,00 KČ
Okenní čepelky dvoubřité á 10 ks v baleni - bal bal 20 bal 21,70 434,00 KČ
Okenní škrabka komplet Profi - ks ks 60 ks 43,00 2 580,00 KČ
Celkem cena nabídk'j' v KČ bez DPH 832 912,30 KČ



Příloha č. 1 ke Smlouvě

TABULKA Č.1 -CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 1 568 102,80 Kč

TABULKA Č.2 - CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 832 912,30 Kč

CELKOVÝ SOUČET V KČ BEZ DPH (TABULKA Č.1 + TABULKA Č.2) 2 401 015,10 Kč

Cenová tabulka a specifikace zboží - souhrnná cenová tabulka Č.3 ""¶

L , , ,, . , , , . ,,



ZB
% z::::,¶::j::::: ,,Dodávky speciálních čistících prostředků"

čj.: ZSM-67-12/OVZ-2018

Příloha č. 2 ke Smlouvě

Seznam provozoven Kupujícího

0 0 0
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%) ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO

MINISTERSTVO VNITRA

e

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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0e ::::,Z::::::: ,,Dodávky speciálních čistících prostředků"

l) Oddělení gastro Zbraslav,

2) Oddělení gastro CTX
3) Oddělení gastro Letná

4) Oddělení gastro Strojnická,

5) Oddělení gastro Olšanská,

6) Oddělení gastro Přípotoční

¶

7) Oddělení gastro Hrad,
8) Oddělení gastro Veleslavín

9) Oddělení gastro Bubeneč,
10) Oddělení gastro Arco,
l l) Oddělení gastro Archiv, A

12) Oddělení gastro Nádražní,
13) Oddělení gastro Lhotka, L
14) Oddělení gastro GRHZS -

15) Oddělení gastro Stromovk

16) Oddělení gastro Kapucín,
17) Oddělení gastro Cukrárna
18) Lázeňský dům HUBERT,

19) Lázeňský dům TOSCA, M
20) Lázeňský dům MERCUR
21) Lázeňský dům LUNA, Ná
22) Wellness&Sport Hotel Šu
23) Hotel Vltava, Č

24) Hotel Solenic

25) Spiritka,
26) Hotel Janošík,

27) Lovecká chata Na Tokání

t

l



0 '=:=: ,,Dodávky speciálních čisticích prostředků"

Ú.: ZSM-67-12/OVZ-2018

Příloha č. 3 ke Smlouvě

Seznam oprávněných osob

i; ZBřízení SLUŽEB PRO

MINISTERSTVO VNITRA

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



is

%, =:::::::3':::: ,,Dodávky speciálních čisticích prostředků"

-

l) Oprávněné osoby - Kupující

Odběrné místo Jméno Funkce Telefon/mobil E-mail
LETNÁ

.

Odběrné místo Jméno Funkce Telefon/mobil E-mail
LETNÁ

·LETNA

CENTROTEX
CENTROTEX

CENTROTEX

STROJNICKÁ

·STROJNICKA

zbraslav

ZBRASLAV

·CUKRARNA

GŘHZS

LD Hubert
LD Hubert
LD Tosca
LD Tosca
LD Mercur
LD Mercur
LD Luna
LD Luna
Hotel Šumava

-Hotel šumava

Hotel Solenice
Hotel Solenice
Hotel Vltava
Hotel Vltava
Přípotoční
Spiritka
Spiritka
Tokáň
Tokáň
Hotel Janošík
Hotel Janošík



"""N
\

:"iŠ,AŘKENÍ$LUzE··Ro

,,Dodávky speciálních čisticích prostředků"MINISTERSTVO VNřTRA

2) Oprávněné osoby - prodávající

Jméno Funkce Telefon/mobil E-mailJméno Funkce Telefon/mobil E-mail


