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Smlouva

evidovaná pod č.j.: KRPP-141916-7/ČJ-2018-0300VZ

Smluvní strany

Česká republika Krajské ředitelství policiÉ Plzeňského kraje .
se sídlem Nádražní2, PSČ 306 28 Plzeň '

P

IČO: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovnispojení: ČNB Plzeň

Zastoupená náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

ID OS:
jako ,,objednatel"

společnost: Markéta Machová Košanová
sIdlo: Kyšická 252/15, 312 00 Plzeň
zastoupená:
kontaktní osoba:
IČO: 694 48 591

Zapsán v Živnostenském rejstříku č.j. 2244/99, ev. Č. 340500 71525 , Magistrát města Plzně živnostenský

úřad
jako ,,dodavatel"

uzavřeli tuto Smlouvu o praní a čištění prádla s přihlédnutím k ustanovením
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,, Smlouvu")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou
vázány, dohodly se na nás|edujÍcÍm znění smlouvy:

0

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je praní a chemické čištěni prádla pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Předmět
smlouvy dále zahrnuje převzetí, odvoz a dovoz prádla z/do místa plnění dle ČI. || odst . 1 a převzetí prádla
v provozovně dodavatele dle ČI. || odst. 2, dále sušení prádla, žehleni, mandlovánI, Škrobeni vybraných druhů
prádla (ložní prádlo-prostěradla, povlaky na polštáře, povlaky na deky, dále ubrusy, utěrky, ručníky /obyčejné
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froté/, osušky, naperony, záclony, závěsy, blůzy, kalhoty, pláště pracovni, trička, tílka), vysprávka prádla, balení
prádla pro expedici v souladu s platnými hygienickými normami vyžadovanými pro tuto službu. předpokládaný
celkový objem prádla činí cca 20.900 kg a prádla k chemickému čištění činí cca 110 kg za rok - viz. příloha č. 1-

Specifikace.

- ll.
Místo plněni a kontaktní osoby

1. Místem plněni jsou svozová místa objektů pro útvary Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
(dále jen »křp'j: c

.
a) KŘP Plzeň, Nádražní 2 - kontaktní osoba: .
b) KŘP Plzeň, Sedláčkova úl. č. 44 - kontaktní osoba: '

C) KŘP Plzeň, Nepomucká 43 - kontaktní osoba:
d) RZ Hracholusky, Hracholusky 17, 330 37 Úlice - kontaktní osoba

2. M'stem plněni je provozovna dodavatele na adrese: Č'st'rna oděvů prádelna, Železničářská 68,
312 00 Plzeň.
pro územní odbory KŘP Plzeňského kraje {dále jen tlo):

a) ÚO Domažlice - kontaktní osoba
b) ÚO Klatovy - kontaktní osoba
C) ÚO Tachov - kontaktní osoba
d) ÚO Rokycany - kontaktní osoba ,
e) ÚO Plzeň-venkov - kontaktní osoba Anna Ihnátová, 974 326 244,
f) MŘ Plzeň - kontaktní osoba

Doba plnění

1. Předmět plnění bude realizován od 8. října 2018 do 30. září 2019.
2. Plněni předmětu této smlouvy (odvoz, na vypráni a dovoz vypraného prádla) bude probíhat pro místa

p|něnÍd|e ČI. ||. odst. 1písm. a) lx za 14 dní pravidelně každý lichý týden ve středu.

3. Plnění předmětu této smlouvy {odvoz, na vyprání a dovoz vypraného prádla) bude probíhat pro místa
p|něnÍd!e ČI. 11. odst. 1pÍsm. b) až d) lx za 14 dní pravidelně každý lichý týden ve čtvrtek.

4. Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v místě provozovny dodavatele dle ČI. || odst. 2 pro
a) Městské ředitelství policie Plzeň - 1 x za 14 dni pravidelně každý lichý týden úterý
b) ÚO Domažlice, ÚO Klatovy- lx za 14 dní pravidelně každý lichý týden středa
c) ÚO Rokycany, ÚO Plzeň - venkov, ÚO Tachov- lx za 14 dní pravidelně každý lichý týden čtvrtek.

5. Dodavatel po provedeni veškerých sjednaných úkonů dle článku l. převzaté prádlo předá zpět
objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho převzetí. Pro případ, kdy je prováděna
vysprávka převzatého prádla, uvedená lhůta 14 kalendářních dnů neplatí a smluvní strany si konkrétní
lhůtu dohodnou při předání prádla.

lV.
Kupní cena

1. Celková cena za služby spojené s plněním předmětu byla stanovena takto:

ČáStA) KŘP Plzeň

celková cena za praní a chemické čištění prádla
celková cena bez DPH: 507 373,- KČ
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DPH 21% 106 548,33 Kč
celková cena včetně DPH: 613 921,33 KČ

{s|ovy:šestsettřinácttisÍcdevětsetdvacejendaKčtřicettřiha|éřů)

Část B) ÚO Domažlice, ÚO Klatovy, ÚO Rokycany, ÚO Tachov, ÚO Plzeň-venkov, MŘ Plzeň
celková cena za praní a chemické čištění prádla:

celková cena bez DPH: 319 227,- KČ
DPH 21% 67 037,67 Kč

ce|kovg cena včetně DPH: 386 264,67 KČ
(s|ovy:třistaosmadesátšesttisÍcdvěstěšedesátčtyřiKčšedesátsedmha|éřů)

Část C) RZ Hracholusky celková cena za praní a chemické Čištění prádla:
celková cena bez DPH: 44 090,- KČ

DPH 21% 9 258,90
celková cena včetně DPH: 53 348,90 KČ

(s|ovy:padesáttřitisÍctřistačtyřicetosmKčdevadesátha|éřů)
2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele, tj. zejm. praní, žehlení {mand|ovánÍ) .prádla,

oprava prádla apod.
3. Případná úprava ceny uvedená v přIloze č. 1 této smlouvy (s výjimkou změny sazby DPH nebude ze

strany dodavatele akceptována a bude jej opravňovat k okamžitému ukončeni smluvního vztahu, a to
bez jakýchkoli sankci ze strany dodavatele.

V.
Platební podmínky

1. Úhrada poskytovaných služeb bude objednatelem prováděna na základě dňčích faktur vystavovaných
dodavatelem pro KŘP Plzeň na základě skutečného množství vypraného prádla. Úhrada bude
prováděna bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.

2. Faktury budou vystaveny vždy pro jednotlivé územní odbory {ÚO) a KŘP Plzeň a následně pro RZ
Hracholusky. Položka bude obsahovat - cenu za jednotku (l kg prádla) praného/Čištěného prádla,
celkové množství prádla a cenu za celkové množství prádla dle organizační jednotky.

3. Na faktuře bude jako objednatel uvedeno ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
OPŮM, 306 28 Plzeň.

4. Splatnost faktury se stanovuje na 21kalendářních dnů ode dne jejího vystaveni.
5. V případě pochybnosti bude dodavatel povinen objednateli datum odesláni faktury prokazatelně

doložit.
6. Faktura musí kromě obecných ná|ežitostídaňového dokladu obsahovat i číslo této smlouvy.
7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostI chybět,

nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu do
data splatnosti vrátit dodavateli. Dodavatel je v takovém případě povinen vystavit novou bezvadnou
fakturu. Splatnost opravené faktury bude rovněž 21kalendářnIch dnů ode dne vystavení.

8. Faktura se považuje za uhrazenou připsáním přIslušné částky na účet dodavatele.
9. Daňový doklad vystavený dodavatelem bude objednatelem uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si

objednatel ověří způsobem umožňujÍcÍ dálkový přístup skutečnost, že dodavatel není nespolehlivým
plátcem DPH, a při úplatě nad 700.000,- KČ i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s
účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup. V opačném případě
objednatel uhradí dodavateli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.
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VI.
Povinnosti dodavatele a objednatele

1. Dodavatel je povinen jednotlivým organizačním jednotkám vrátit prádlo nepoškozené, úplné,
vyžehlené, naškrobené, zašité, suché "a pOskládané, rozdělené do skupin tak, jak bylo předáno

dodavateli s předávacím protokolem o převzetí prádla a ve sjednaných termínech.
2. O předáni každé zakázky bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat přesný popis

předávaného prádla po kusech a zároveň jeho celkovou hmotnost. Dodavatel je povinen prádlo
převážit a přepočítat následně podpisem předávacího protokolu stvrdit údaje uvedené v protokolu viz.
Příloha č. 3 této Smlouvy. Převzetí prádla objednatelem bude opět potvrzeno předávacím
protokolem. '

3. Vyprané/Vyčištěné prádlo je dodavatel povinen dodat s předávacím protokolem roztříděné dle druhů
a počtů, svázané do balíků s tím, že maximálni hmotnost jednoho balíku nepřekročí15 kg.

4, Poškozené prádlo, které již nejde opravit, bude dodavatelem vytříděno a předáno odděleně.
5. Případné poškození prádla způsobené dodavatelem je dodavatel povinen uhradit.
6. Objednatel je oprávněn při nedodrženi kvality vrátit vyprané prádlo ke zjednání nápravy na náklady

dodavatele.
7. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické normy

vztahujÍcÍse k prania čištěniprádla.
8. Objednatel zajisti dodavateli přistup do objektů Krajského ředitelstvI policie Plzeňského kraje nezbytně

nutný pro plněnItéto smlouvy.
9. Objednatel je povinen za tyto služby řádně zaplatit cenu dohodnutou v této smlouvě.
10. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejÍcÍch

s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

VIl.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den
prodlenís předáním prádla oproti termínu stanovenému v článku Ill. odst. 4 této smlouvy.

2. Dodavatel je oprávněn účtovat objednateli v případě prodlení s placením faktury úrok z prodlenI ve
výši ve výši dle nařIzenI vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu {úrok z prodlení) je 30 dnů od obdrženi výzvy druhé smluvní straně
k zaplacení.

VIII.
Platnost a účinnost

1. Po podpisu oběma stranami, dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří
měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. Smlouvu je možné vypovědět na základě písemné výpovědi i bez udání důvodu. výpověď' musí být
písemná a musí být doručena druhé straně. výpovědní doba Činítři měsíce a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce nás|edujľcího po doručenívýpovědi.

lX.
Závěrečná ustanoveni
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l 1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených, se smluvní vztah řIdi příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Případné spory budou řešeny příslušným soudem nikoli rozhodcem.
3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků odsouhlasených

smluvními stranami. ^"' " ,
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (5 stran smlouvy a 7 stran přílohy), z nichž jeden

obdrží dodavatel a dva objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle.

Příloha :
Příloha č. 1- Specifikace
Příloha Č. 2 - Cenová kalkulace
Příloha č. 3 - Vzor předávacího protokolu

""n"n·

objednatel dodavatel

M/zci-icyjŕ'í i(OSANOV/í
Kyšická 15, Plzeň

lČ: 6C4 48 591,
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Odděleni provozu a údržby majetku

k
AůL. "

,

L _ " "^"

Příloha Č.1 k č.j.: KRPP-141916-7/¢J-2018-0300VZ-VZ

Počet listů: 2

Specifikace: (praní a č ištění prádla)

Předmět plnění zahrnuje provádění praní a chemické čištění prádla dle platných technických norem pro
útvary Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje ( dále jen křp) sídHcí na adrese:
Plzeň, Sedláčkova 44, 306 28
Plzeň, Nádražní 2, 306 28
Plzeň, Nepomucká 43, 326 00
RZ Hracholusky 17, 330 37 Úlice

a územní odbory KŘP Plzeňského kraje (dále jen úo) - ÚO Domažlice, ÚO Klatovy, ÚO Tachov, ÚO
Rokycany a ÚO Plzeň-venkov). Dále zahrnuje převzetUpředáni prádla dle předávacího protokolu, sušeni
prádla, žehlení, mandlováni, škrobeni vybraných druhů prádla (prostěradla, povlaky na ložní prádlo, ubrusy,
naperony, záclony a závěsy, ručníky, utěrky, blůzy, kalhoty, pláště pracovní), vysprávka prádla, baleni prádla
pro expedici v souladu s platnými hygien ickými normami, vyžadovanými pro tuto službu. Předpokládaný
objem prádla k praní činí cca 20 900 kg a prádla k chemickému čištění činí cca 110 kg za 1 rok.

Jednotlivé části KŘP-PK:
a) - KŘP a ÚO

- Předpokládaný maximální celkový objem prádla za rok -
- Chemické čištění v průměru ročně

b) - RZ Hracholusky - místo svozu - Hracholusky 17
- Předpokládaný maximální celkový objem prádla za rok -
- Chemické čištěni v průměru ročně -

Celkem praní prádla v rámci KŘP PK
Celkem Chemické čištění v rámci KŘP PK

19.400 kg
100 kg

1.500 kg
10 kg

20.900 kg
110 kg

Nádražní 2
306 28 Plzeň



l
Další specifikace :

1. Plněni předmětu (vypránI/čištění prádla) bude probíhat pro útvary v místě svozu objednatele:

a) Plzeň, Nádražní 2

1 x za 14 dní pravidelně každý lichý týden ve středu

b) Plzeň, Sedláčkova 44
Plzeň, Nepomucká 43
RZ Hracholusky 17, 330 37 Úlice

1 x za 14 dni pravidelně každý lichý týden ve čtvrtek

2. Plněni předmětu (vyprání/čištěnI prádla) v místě provozovny dodavatele následovně:

a) Městské ředitelství policie Plzeň - 1 x za 14 dní pravidelně každý lichý týden úterý

b) ÚO Domažlice, ÚO Klatovy - 1 x za 14 dni pravidelně každý lichý týden středa

C) Uč) Rokycany, ÚO Plzeň - venkov, ÚO Tachov - 1 x za 14 dní pravidelně každý lichý týden čtvrtek

Nádražní 2
306 28 Plzeň



ŤŘÍLCkiA č.. pcf !( č. !. 7/6 Ajmcp-
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Část A - Cenová kalkulace - útvary KŘP Plzeň ,

Cena* praníza 1kg znečištěného Cena* praníza 1kg znečiSť
prádla bez DPH v KČ prádla včetně DPH v KČ

29,- " 35µ'9
Cena* praní za 17 400 kg Cena* praní za 17.400 kg
znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně

éia ,su,-

*Cena zahrnuje kompletní služby uvedené v návrhu smlouvy

Celková cena praní za 17.400 kg znečištěného prádla a cena
chemického Čištění za 47 kg znečištěného prádla bez DPH v KČ

S,

PL2,w 91 n7, 2M,f'

.

Cena* praníza 1kg znečištěného Cena* praníza 1kg znečiŠťěného Genar ~Fackého čištěni za 1 kg Cena* chemického Čištěni za 1 kg
prádla bez DPH v KČ prádla včetně DPH v KČ prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ

29,- " 35µ'9 $z¢s?
Cena* praní za 17 400 kg Cena* praní za 17.400 kg Cena* chemického čištění za 47 kg Cena* chemického čištění za 47 kg
znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěního prádla včetně DPH v KČ

éia ,su,- X) ig'353': t?3

Celková cena praní za 17.400 kg znečištěného prádla a cena Celková cena praní za 17.400 kg znečištěného prádla a cena
chemického Čištění za 47 kg znečištěného prádla bez DPH v KČ chemického čištění za 47 kg znečištěného prádla včetně DPH v KČ



příloha č. 2 k č.j. KRPP-14191&2/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Počet Iistů:2

Část B - Cenová kalkulace - ÚO Domažlice,.ÚO Klatovy, ÚO RokyG~ÚD Plzeň-venkov, ÚO Tachov, MŘ Plzeň

Cena* praní za 1 kg znečištěného Cena* praní za 1 kg znéčištěného CéEEŕ'dkmického čištění za 1 kg Cena* chemického Čištění za 1 kg
prádla bez DPH v KČ . , prádla včetně DPH v KČ prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ

gó;o9 32" Sy99
Cena* praní za 10 900 kg Cena* praní za 10 900 kg Cémŕ cMmického čištění za 53 kg Cena* chemického čištěni za 53 kg
znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ zneč&ěného prádla bez DPH v KČ znečištěniho prádla včetně DPH v KČ

ó1% 1oo,- ,3
*Cena zahrnuje ko.mpletní sIůžby uvedené v návrhu smlouvy

Celková cena praní za 10 900 kg znečištěného prádla a cena CEtková cena praní za 10 900 kg znečištěného prádla a cena
chemického čištění za 53 kg znečištěného prádla bez DPH v KČ diemického Čištění za 53 kg znečištěného prádla včetně DPH v KČ

:Á?n=
%

b ,Q2/y/ ia



Příloha č. 2 k č.j. KRPP441916-2/ČJ-2018-03®VZ-\2

část C Cenová kalkulace - RZ Hracholusky

Cena* praní za 1 kg znečištěného Cena* praní za 1 kg znečištěného Cena" chemického Čištění za 1 kg Cena* chemického čištění za 1 kg
prádla bez DPH v KČ prádla včetně DPH v KČ znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ

jq - ' " &Cc'9 82
r

Cena* praní za 1 500 kg Cena* praní za 1500 kg Cena* chemického čištění za 10 kg Cena* chemického čištění za 10 kg
znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěného prádla včetně DPH v KČ znečištěného prádla bez DPH v KČ znečištěního prádla včetně DPH v KČ

Š2- 6a5;- D?a
*Cena zahrnuje kompletní služby uvedené v návrhu smlouvy

ýgó oc'o/-

,.,.
p p,qn,' 4? 2Dľe

Celková cena praní za 1 500 kg znečištěného prádla a cena Celková cena praní za 1 500 kg znečištěného prádla a cena
chemického čištěni za 10 kg znečištěného prádla bez DPH v KČ chemického čištění za 10 kg znečištěného prádla včetně DPH v KČ

ýgó og'o,- $3 34,¢9ů
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Příloha č. 3 k č.j. KRPP-141916-7/ČJ-2018-0300VZ-VZ

I "" " "

VZOR

. .

Předávací protokol prádla

Objednatel: Krajské ředite!stv1 policie Plzeňského kraje
Nádražni2, 306 28 Plzeň
IČO: 75151529

Organizační jednotka:

Dodavatel:

Druh prádla na praní /chemické čištěni počet kusů poznámka

_



T
PřÍjmqenÍ a jméno Datum Podpis

.
Za objednatele

Za dodavatele

přIjmenI a jméno Datum Podpis

Za objednatele

Za dodavatele


