
Smlouva o dílo

dle 5“ 2586 a násl. zákona C. 80/2012 Sb.. občanský zákoník. \“ platnem mení

(dále také občanský zákoník)

l. Smluvní strany

1 . l . Objednatel:

Vysoká škola báňská -'l'eehnieká univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15/2 l 72. 708 33 ()SII‘ZIVLI — Poruba

Zastoupena: _- kvestorkou

IC‘ 619 so 100

LMC“ CZóloxoux)

Bankoxní spojení: ČSOB. a. s.

Clskvúčuu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Komnktnmsoby:—

(dále také objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Prádelna Frenštát s.r.o.

Sídlo /z'1huní 010. 7—14 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupena: —-_iednatelem

|(t 25830112

DIČ: CZ: 25830112

Bunkmni spojení: Komerční banka. a.s.

Císlo l’ICIU: _

spisová značka: C 20007 vedená u Krajského soudu \‘ ()strme

(dale tak zhotovitel)

2. Uvodní ustanovení

2 1. Zhotmitel se laut/uje. že za podmínek dohodnutých \ teto smlotne prouldet pro objednatele

služby speeillkomne \‘ článku 3. a dalších ustanowníeh teto smlouv).

[
J

l
J

. ()biednatel se touto smlouvou /.a\'a/.uje posk_\tnout zhotmiteli potřebnou soucinnost n\edenou

\ teto smlouve a dále se zavazuje mplatit /hoto\ iteli dohodnutou eenu.

[
J

l
)

a. Podkladem pro t1/.a\'t"ení teto smlmn)‘ je nabídka zhotovitele /e dne 5.0.2018 (dále také nabídka)

podaná \'e \eřejne [aká/„ee Praní prádla a chemicke čištění. zadávané \ souladu se zákonem &.

13432016 Sb.. o ladz'naní \eře_i11_\'el1 mkazek \' platnem znění (dále také zakon)
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4.1.

4.3.

4.4.

'
J
i

3. Dílo

Pro učely 10111 smlouvy se dílem 107111111 služby praní a Čistční. a to zejmena:

. praní ložního 1111111111. přikry' vek. polstařu. přelíozu a dek poskytovanych studentum

11051111111111 osobam \“ ramci ubytovacích služeb na kolejích VŠB T110.

. praní hoteloveho pradla tj. ložní 111111110. ručníky a osušky. přehozy.

. praní pradla a pracovních odčv'u pro zaměstnance ubytovacích služeb a stravovacích

služeb.

. prani ubrusu pro stravovací služby.

. čištční polštařu. Čistění 111111111.

Zhotovitel 50 101110 smlouvou zavazuje provadet pro objednatele služby spočívající \ prani pradla

a chemickem čistční. 1on služby dale zahrnují zejmena 51 11/ 1111111111 z vymezenych svozovy'cli

111151. třidční pradla podle 511111110 znečistční a třídění pro chemické čistční. praní pradla. chemicke

čiÍstční_ susení 1111111111. žehlení. napařovaní a mandlovani pradla. baleni pradla pro expedicí.

expedici prádla a rozvoz pradla a zakazek zpčt do sv'ozovycli míst.

. 8011011511 plnění zliotoviteleje doprava na místo plnční dle pokynu objednatele.

()bjednatel není vazan předpokladaiiy'm množstvím jednotlivych druhu zboží. jehož množství

uvedene \ příloze teto smlouvy je orientační a objednatel je opravnčn u jednotlivých druhu 1111111111

1010 množství překročit nebo nevyčerpat. a to bez sankcí. přičemž celkovy objem služby lustava

zachov 1111.

4. Místo a doba plnění

Místem plneni. je pracovište zhotovitele.

. Sv'ozovymi místy objednatelejsou:

. \181391‘110. 13111101110151117.11}.()51111111w Poruba. 81111100151111 1771) l. koleje \"Šlš 1110

. \“ŠB . 1110. Stravovací služby. Ostrava Poruba. 81011011151111 2171 ’3. menza

. \"Šlšf 1'11()_()strava—- Poruba. 17. listopadu 15'2172. rektorát

Smluvní strany 50 dohodly na pravidelnem tydenním svozu odebíraní 11 11101111111111 1111111111

11 zakazek s tím. 7.0 počatek tohoto cyklu stanovi objednatel. Ze strany objednatele muže dojít

jednostranně ke změně cyklu i k posunutí dne v tydnu. 011 ktereho se cyklus 11001111. ()debiraní

a 11101111111111 pradla se bude uskuteči'iov'at \ pracovní dny. v 110110 011 (1:00 111111. do 14:00 11011..

mimořadne 11011111 ky budou realizovany' s dodací lhutou do 14 dnu. .\1a,\imzilní požadovany“ objem

1111111111 1 tydeniiíin cyklu je 1000 ks rovneho pradla. Pradlo bude označeno značkou objednatele a

třídčno dle technologického postupu zhotovitele. zbavenč \ Ísech cizich přcdmčtu.

11110 smlouva je sjednana na dobu neurčitou.

5. Cena díla

. Cena díla dle 01111111113 této smlouvy by la stanovena na zaklade nabídky zhotov itelc. a to takto:

cena za poskytnutí služeb spočívajících 111121111 prádla a chemickem čistční. včetne dopravy_ je

stanovena položkovy'm ceníkem. ktery je přílohou 1010 smlouvy aje její nedílnou součástí.
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6.1.

(3.

6.3.

(>.—l.

6.

6.6.

6.7.

1
)

1
J
1

('em /.a položkv neuvedene 1 nabídee zhotovitele budou účtovan) za eenu 1 místč a čase

01311 klou. \ souladu s aktualním 13010211011111 eeníkem /hotov itele.

. /.110101 itel 11111 pravo 12111 jednou ročnč. ke dni l. dubnu. navýšit čenu díla o koelieient inllaee za

předchozí rok_ v_\hlašen_\' olieialnč Ceskvm statistickým úřadem. a to za pí'et'lpokladtr že

meziroční narust tohoto koel'íeientu bude v_všší než 5 %. Zhotovitel muýe toto prt'uo uplatnit

nejdříve \ roce 2020. V případe uplatnční tohoto prava /.e stran_v zhotovitele uzavřou smluvní

stran) dodatek k teto smlouve.

6. Platební podmínky

Objednatel neposk>tuje 7.1110111.

Smluvní stran) sjednavají. ke čena služeb bude Uhra/ena na zaklade 111111111). 11 10 d\akrat

mčsíčnč. podle míst plnční uvedenýeh včlanku 4 a dle druhu činnosti (hlavní činnost a

doplnkma činnost). Podkladem pro v_vt'lčtování budou písemna potvr/ení o předání pradla

Zhotov iteli 11 písemna potvr/„ení o převzetí v_vpraneho pradla zpet objednatelem ((lodaeí list) ).

Potvrzení budou ()bjednatelem o/načena místem plnční 11 druhem činností.

()bjednatel uhradí zhotoviteli eenu díla na zaklade učetního a danoveho dokladu (dále jen

..l'aktura'") v_vstaveneho zhotovitelem. a to převodním příkazem 1111 učet zhotovitele 111 edem" na

faktuře. l'akturv budou v souladu s článkem 6 odst. 2 této smlouv) zhotovitelem v_vstavovanv

\ id_v na l.;ikladč písemneho p011 r/,ení objednatele k_jetlííotlí\'_\"ín položkam pí'edmčtu díla.

Splatnost lakturv činí 14 dnu od doručení faktury objednateli.

Zhotovitel prohlašuje. že se radne seznámil s rozsahem 111111. jakož, i podmínkami jeho provadeni

a pour/uje. Ze uvedena eena díla zahrnuje veskere naklady spojene s komplexním provedením

111111.

171111111111 se považuje 711 ultra/enou dnem odepsání příslušné častkv [učtu objednatele ve

prospěch učtu zhotovitele uv edeneho na faktuře.

\r'eskere účetní danove dokladv (1111111111) musí splňovat náležitosti danoveho dokladu dle

zakona č. 2352004 Sb.. o dani [pridane 1101111011. ve znění po/dčjsíčh predpisu. l'četní a

111111011 doklad musí obsahovat /ejmena 1_110 naležitosti:

označení 1101111111‘110131111111111" osob). adresu. sídlo. l)l('.

číslo dokladu.

datum 1151111 ení. datum splatnosti. datum uskutečnční zdanitelného plnční.

označení penčZního ustavu 11 číslo účtu. na který se 11111 13111111.

konstantní a variabilní s_vmboL

Účtovanou častku. [)1’1 1. učtovanou častku vč. DPI 1.

nazev 111111.

duvod učtovaní s 01110111111111 na smlouvu.

ra/ítko a podpis osob) opravnene k v_vstan ení daňov eho a účetního dokladu.

se/nam 11111011.

dalsí náležitosti. pokud je stanoví obeenč /.11111/.11_1" předpis.

\" případe. že faktura nebude obsahovat stanovené naležitosti. nebo bude obsahovat nespravne

udaje. bude v dobe splatnosti objednatelem \raeena /.hot0\itelí lpčt. V takovém případě se

prerusi lhuta splatnosti dane 1111111111 11 110111 11111111 splatnosti začne bežet dnem doručení oprav ene

l'aktur) objednateli.
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(1,0. Veskere platb_v dle teto Smlouvy budou ()bjednatelem plaeený na účet /líoto\ itele tnedený v

zahlavi teto smlouv).

6,10. Zhotovitel prohlašuje. že jeho bankovni Účet uvedený v teto smlotoe nebo ve faktuře je jeho

účtem. který je spravcem daně zveřejněn zpusobem umožňujícím dalko\ý přístup \ souladu s

ust. š 0(1 zakona &. 235121104 Sb. o dani z pridane hodnotý. \ platnem znení. dále jen nikon o

DPH. /.hoto\ itel je povinen uuidet ve l'aktuře pouze učet. který je sprawem dane /\eřejnen v

souladu se lakonem o 1)1’|1. Dojde-lí behem tr\aní teto Smlouv) ke zmene ídentilíkaee

zýeřejneneho učtu. zavazuje se /.hoto\itel bez /b_\teeneho odkladu písemne ínl'ormmat

Objednatele o takove zníene. Vzhledem k tomu. že dle ust. š HW odst. 2 písm. e) zakona o 1)1’11

ručí přijemee zdanitelného plnění za nezaplacenou dal'í / tohoto plneni. pokud je úplata za toto

plneni poskýtnuta zeela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný ueet nez učet

poskýtovatele zdanitelneho plnění. který je spraveem dane zveřejněn zpusobem lllthŽňUlelm

dalkox ý' přístup. provede Objednatel uhradu eený dila pon/e na účet. který je (letem

Z\ eřejneným \e smýslu ust, § ()() /akona o 1)1’| |. Pokud se kdý koli\ ukáže. že učet Zhotoý itele.

na který Zhotovitel požaduje provest Úhradu een) díla. není zveřejneným účtem. není

()bjednatel po\inen úhradu een) díla na takový účet provest: \ takovem případě se nejedná o

prodlení se zaplacením een) díla nu strane ()bjednatele.

(1.1 [. Ustanovení predesleho bodu se ne\ ztahuje nu neplatee 1)P11 a nu zahraniční subjektý; ktere

nepodléhají povinnosti registrace podle zakona o DI’I 1.

7. Kvalita díla

7.1. Zhotovitel je povinen poskytovat službý řadne a včas s \ýnaloZením odborne peee.

7.2. [110101 ítel je povinen dodržet veskere pokýný u navod) týkajieí se čištění a praní pradla

a som isejíeíeh ukonu.

7.3. Z11010\ itel je povinen do svo/ového místa vratit pradlo u zakazky neposkozene. uplne. \ýkehlene

a poskladane. rozdělené do skupin tak. jak b_\ lo předano zhotoviteli s před\_\plneným písemným

potvrzením o převzetí prádla a zakázek.

7.4. /.11010\ itel je pm inen při plnění teto smlou\ý dodržoýat platne pravní předpis) a teehnieke norm_v

vtahujieí se k cisteni a praní pradla.

7.5. .lsou—li slu2b\ posk_\tovan_\ \'adne_je /hoto\'itel již v prubehu jejieh provadeni poý inen odstranit

\ \teene nedostatký ve k\ alite sluzbý. u tojak na zaklade \ýz\_\ objednatele. tak i na zaklade vlastní

kontrol) .

\ekvalitne proxadenými službami se rozumí:

. rozdílý v počtu \ raeenýeh kusu po realizaci sluzbý

. pradlo zamenene za jine Ci pradlo třetí osob)

. nedokonale \ýprane u \ýZehlene pradlo. nedokonale \ýeiÍstene a \ý'Zehlene raka/„ký

. poskozeni (zabarv elle. roztrhane kus) apod.)
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7.6.

8.1.

0.1.

0.4.

1().|.

10.3.

()bjednatel je kdv'koliv oprávněn provest kontrolu technickeho v_vbavení zhotovitele a opatření

zhotov itele k zajištěnijakosti. jakož. i dodržování postupu předepsaných pro Čištění a praní prádla.

a to přímo v' provozovně zhotovitele. Tuto kontrolu je objednatel oprávněn provést

i prostřednictv ím jine osob) .

8. Předání a převzetí díla

Předání a prev [eti prádla a [aká/ek k chemickemu ěíštění bude organizováno ve svozověm místě.

() předání každe yaká/kv bude sepsáno písemně potvr/ení, ktere bude obsahovat přesný popis

předávaného prádla a [aká/ek k chemickemu čištění po kusech. Objednatel při předání

Zhotov'iteli prádlo označí dle druhu svě činnosti (hlavní Činnost a doplňková cinnost).

Zhotovitel je povinen si ve svozov'em místě prádlo a utká/„kv převzít. podpisem písemného

potvrzení stvr/uje udaje uvedené na potvrzení. Písemně potvrzení slouží jako podklad pro

v_vuětov'ání een) zhotovitele. bez písemného potvrzení nebude cena zaplacena.

9. Sankce

Pokud bude /_hotovítel v' prodlení spředánim díla ve sjednanem termínu. muže objednatel

požadovat a zhotovitel je povinen /aplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.593 / celkově

een) dodávkv /a každv' den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s uhradou lakturv proti sjednanennl termínu. muže Zhotovitel

požadovat a objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli Úrok /. prodlení ve výši stanovene

příslušným právním předpisem.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu. její uplatňování ani

v_v máháni.

Veskere smluvní pokuty jsou splatně do I4 dnu od doručení jejich písemneho v_vt'íětování druhe

straně.

10. líkončení platnosti smlouvy

Kterákoli /e smluv ních stran je oprávněna od teto smlouvy odstoupit \ případech. kdv jí k tomu

v_v'slovně oprav ňují ustanovení teto smlouvv nebo /akona.

()dstoupení musi b_v't uěiněno písemně. přičemž pravní uěinkv odstoupení od smlouv) nastávají

dnem doruěení pisemneho oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

. ()bjednatel je oprávněn od teto smlouv _v odstoupit. poruší-li zhotovitel tuto smlouvu opakovaně

a podstatnvm [ptisobenr Podstatným porušením teto smlouvv se rozumí zejmena:

— opakovaná reklamace kvalit) díla ze stran) objednatele alespoň 3x \' pruběhu jednoho roku

trvání smlouv'v.

lx'terakoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně v_vpovědět. a to bez udání

duvodu. \'vpov ědní lhuta je \ takovémto případě tříměsíční a iaěíná běžet první den

misledujícího měsíce po doručení výpovědi druhe smluvní straně.
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] 1. Závěrečná ujednání

/.hoto\ itel není opravnen postoupit jakekoliv pohledavky 111 objednatelem vznikle 7 teto

smlouvy Či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu 11c1 předchozího písemneho souhlasu

objednatele.

Smluuii strany se dohodly. že se tato smlouva řídí oheaiisky'm 11111001111111. Pravni \ztahy nie/i

smluvními stranami neupravené 1116111111 teto smlou\y se řídí platnym lučním 11115111510111

1151111110 ení oheanskeho zakoniku a souvisejících předpisu.

'liuto smlouvu lze měnit a doplnovat pou/e písemnymi. \zesttipne Císloyanymi dodatky. ktere

111111011 111 dodatek smlouvy vyslovne označeny a podepsány opra\nenymi 11151111111 011011

5111110111111 stran.

/_hoto\itel se dále /.ava/.uje. ?e po provedení díla dle teto smlouvy poskytne ohiednateli

součinnost. ahy ohjednatel mohl dostat svym povinnostem dle „* |47 a [\"/,. /„ejmena mu na

jeho 11111051 poskytne .se/„nam suhdodayatelu podílejících se na prouideni 111111.

11110 smlouva je vyhotowna ve čtyřech vyhotoveních 11111111 kazde ma platnost originalu.

přičemž objednatel i Zhotovitel 01111121 110 dvou vyhotoveních.

Případna nevynutitelnost neho neplatnost kterehokoli clanku. odstavce. neho ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost neho platnost 051111111111 ustanovení teto smlouvy. V případe.

Že hy jakykoli takovyto članek. odstavce nebo ustanoveni melo 1 jakehokoli duvodu 1101101

platnosti (zejmena /. duvodu 101110111 .5 aplikovatelnymi zakony a ostatními 111101111111 1101111111111).

provedou smluvní strany kon/.ultaee a dohodnou se na pravne přijatelnem lpusohu provedeni

lamčru obsaženyeh \ te časti smlouvy.jež 1111110111 platnosti.

Smluvní strany prohlašují. Že se pečlivě seznamily s obsahem teto smlouyy. smlouve 101111111.

50111111151 se všemi jejími Častnii 11 jsou si včdomy veskei'yeh práv a povinností. /, teto smlouvy

\'yplyvajieielL na dílka/. toho připojují s\e podpisy.

il'ato smlouva nahyva platnosti dnem podpisu obema smluvními stranami. l'einnosti nahyva tato

5111101011 registrací smlouvy dle nasledujieího ustanov ení.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona Č. 34082015 Sb.. o registru smluv provede na

laklade dohody smluvních stran kupující. a to tak. aby potvr/ení o provedení registrace

smlouvy 11_\10 zaslano obema smluvním stranam.

.10. Nedílnou součastí teto smlouvyjsou nasledujici přílohy:

Položkovy ro/„počet
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Položkm'ý rozpočet

Xu objednatele:

_1,_

11

V ()strzné dnc.................

  

 

Wald
'-‘1"%i.”11\1«"

[a zhotovitele: .........................

V1: Frenštátě pR. dne: 18. říjnu 2018

   

 

  
 

  

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 

_ kx'cstorka ' -_icdnulcl

I‘(llII

cena za |

Sortiment popis rozměr množství ks cena celkem cena celkem

cm kusv bez DPH bez DPH DPH s DPH

mestčrzxdlo plátno J 210*110 11088935 1 23286.76 134176.11

JV_ * 7', " 7—,".i' 'Í 1 ’’’’ * 7 _'7W" ' '_' ' ' _'

J 1 nupmzm lmlc. 1 J

WM12,135“ 2. 1 87EH „Q&Q—322 -111in

pmluk 77 111117'c7\711\'.11z1\1nu _ 200*140___ _ J 24461385 7777 J 51368.91 72797579743727.7767

_pulšláí' 777777777 barevný. bavlnu 7790*70 7 7 10097360 J _21204_46 122 | 78.06 7

pm luk 1 11il)'.11u\'1nu J 200*140 1 1956.10 1 251078 1446688

, ..2.. . „ 1 __ -2. 2. . „___

L116191111" Í 1111\'.11u\'1nu Í 90*70 1 4900.35 1029.07 5929.42

2 .H -2722,” .2 „i 1 „ „ , , , , , ,

g_sušku 11*x)tc__h_uy_lpu 1311:1770 ___ 1 __79_666_40___ __ 716729.94 1 796396.347 7

71116111177777 (|ch bmlnu J __ 970*77507 __ 1 80083.60 __ 16817j5(»_J_ 969071.716 _

„_rucmk 1 uma huvlnu 45*3o Í 11712.40 1 7083.80 J 40816.20

; ”7’” —1”"' ’7’7' _
1 * ***" * "W **A'* ' '_ř *A"

JruCník pumu ; «111*511 * 2842.00 596.82 J 3438.82

f_i ' " __ _ _ “ ’1 '_ _ "1 ř"_1ř" " Wii—_

_ulcr1\_1_1__ _ [17111111471 50*50 J _565_'_/.__60 __ ; 11881077168475.7711 .

11191313112 _ 111171C\|;11\m1777 17 \ 7 _____ 6930.00 1747.57.57.31) 377135.376

pi‘ikrV \‘M 7 J duté \ 117171011177 * 7 .\ _ 920_l)__0_0 1932.700 117132.110

dckzl7 77777 1 77 ul\1'\| 77 21111117597717 77 7417911111111 _ 270779fl177 771 1979.01.17

_pr-ghw 1 \ 1311*1211 7 7777 231111571111 4621 115 7772662611577

J . hunkclní.

17117111117577 7: lw_;_n_|n;1 160* 140 _ 7 25489l)_ 5352.71 308741.81

J ubrus _ ___ hí|\'. b_znlnu 7774811*14(1 7 ___ 30037.00 6730.6 > _?61163

111111-1157 [1111.111111111177 1511*1411 7. 3577474111 \ 5411.54 1114.54

Lam-1.1777 777 71711171c-cjnz1 _ x 7962.570777 J 1072.13 9634.61

Aistčru ___ Sulmu .\ _ _ _ _ 51847071717 J__1(_)88_64 _ 6272.764

771{(71H(1011.11111871777777 _ _l_wil_\_ 11m Inu __ x __ 1944.80 408.41 27153.21

_tričko 7777 71111611211116 7 _ \ 77 155751111 1 32711.75 18845.75

kalhot) 1111§.l1;1\1‘ll1;| x 11554.40 2426.42 13980.82

cena celkem za

praní/ [ rok .\ \ \ x 883872.25 185613.17 106948542

Čištění

1 1
'.= . 1 *"? w—r' ”17‘ 1157-

311151.111 . puou J 1117111 7 ___/311_1100 __ >_ 7.77.1111 J 7. . _ 5.1711717

1:11:11) |>|-s \ x 3000000 ‘ (131141.011 36300.00 
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cena celkem za

   
 

 

 
 

čištění/1 rok x x x x 5750000 1207500 6957500

celková cena 1

praní + čištění/ \

l rok \ x x x 04137225 19768847 [130060.42

Celková cena

praní + čištční/ \ 1

4 mkv .\ x .\ .\ 376548900 700753.68 45562-1L6S   
 

\"e Frenšlátč p_R.. dne: 18.10.2018 podpis zástupce /„11010\ itele:
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