Univerzita Palackého
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SMLOUVA č. 531/0VZ/PS/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:
Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 8, 771 47 O lomouc
IČO:
619 89 592
DIČ :
CZ 619 89 592
bankovní spojení:
č. ú:

rektor:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D.

(dále jen "objednatel")

a
Poskytovatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ :
statutární orgán:
zapsán v obchodním

rejstříku

bankovní spojení:

Vít Spáčil- prádelny a čistírny spol. sr. o.
Husovo nám. 2127/10, 796 01 Prostějov
49450166
CZ49450166
Petr Sedláček
vedeném
Krajským
soudem
oddíl C, vložka 12691

v

Brně,

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických :
(dále jen "poskytovatel")
níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 8912012
Sb. , občanský zákoník v účinném znění (dále jen "občanský zákoník") tuto:

uzavřeli

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽBY PRANÍ A ŽEHLENÍ PRÁDLA
(dále též jako "smlouva")
ll.
Úvodní ujednání
1. Objednatel s poskytovatelem tuto smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti , že nabídka
poskytovatele na poskytování služeb podle této smlouvy byla objednatelem jakožto
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v poptávkovém řízení
s názvem "SKM UP- praní a žehlení 2019-2020" vybrána jako nejvýhodnější.
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111.
Předmět

1. Předmětem této smlouvy je poskytování služby spočívající v praní a žehlení ložního
prádla , prádla pro potravinářský provoz a ostatního prádla pro Správu kolejí a menz
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "SKM"), a to včetně jeho odvozu , dovozu,
třídění a balení.
2. Kompletní rozpis ložního prádla , prádla pro potravinářský provoz a ostatního prádla je
uveden v příloze č. 1:
Specifikace služby praní a žehlení ložního prádla;
1.1 . část a)
Specifikace praní a žehlení ostatního prádla ;
1.2. část b)
Specifikace praní a žehlení pro potravinářský provoz,
1.3. část c)
která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

Doba

plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu objednateli ve smyslu článku 111. odst 1.
následujícím způsobem:
1.1. prát a žehlit ložní prádlo , prádlo pro potravinářský provoz a ostatní prádlo (dále jen
"prádlo") v množství dle potřeb SKM, vždy 1 x týdně ;
1.2. přepravovat prádlo od objednatele k poskytovateli a naopak, a to vlastními
dopravními prostředky poskytovatele a na náklady poskytovatele; k dopravě jsou
poskytovatelem používány uzavřené dodávkové automobily,
1.3. přepravovat prádlo v d rátěných kontejnerech
2.

Prádlo určené k praní a žehlení bude přebíráno v níže uvedených provozovnách skladech prádla Správy kolejí a menz Univerzity Palackého, Šmeralova 12, 771 11
Olomouc, a to vždy ve čtvrtek od 7:00 do 11 :30, nebude-li dohodnuto osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických jinak:

Poř. číslo

VŠ kolej

'·

odpovědná osoba

adresa

1

Kolej J .L.Fischera

Šmeralova 1O

2

Kolej 17.1istopadu

Tř. 17 . 1istopadu

3

Kolej E.Rošického

U Sportovní haly 4

4

Kolej Chvalkovice

Na

5

Kolej Neředín

U Letiště 784

6

Ubytovna lektorů

Vančurova 2

7

Menza

Tř.17 . 1istopadu

8

Kolej Gen. Svobody

Šmeralova 12

Zákopě

54

Vrátný mající
službu

24

Vrátný mající
službu
54
Vedoucí koleje SU2

spojení
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3. Smluvní strany se dohodly na zahájení poskytovaných služeb dne 01. 01. 2019.
4. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31 . 12. 2020.

v.

Předání a převzetí

1. Prádlo určené k praní a žehlení bude poskytovatelem převzato po
podepsané objednávky odpovědným pracovníkem objednatele.

předložení

2. Pověřený zaměstnanec poskytovatele převezme spolu s prádlem dvě vyhotovení
objednávky s označením počtu kusů položek prádla za každou VŠ kolej jednotlivě.
3.

Prádlo je poskytovatel povinen vracet na jednotlivé provozovny - sklady prádla v balících po 1O ks, roztříděné dle čl. lil této smlouvy (tj. ložní prádlo; ostatní prádlo;
prádlo pro potravinářský provoz) včetně souhrnného dodacího listu a dvou vyhotovení
potvrzené objednávky, z nichž jedno oboustranně podepsané vyhotovení slouží jako
podklad poskytovateli k fakturaci.
Vl.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za poskytované služby v členění uvedeném v příloze
č. 1:
1.1 . část a) - Specifikace služby praní a žehlení ložního prádla,
1.2. část b) - Specifikace služby praní a žehlení ostatního prádla a prádla pro
potravinářský provoz a
1.3. část c)- Specifikace služby praní a žehlení prádla pro potravinářský provoz,
přičemž max. fakturovaná cena za celé období účinnosti této smlouvy bude max.
1.950.000 Kč bez DPH. Cena je stanovena jako nepřekročitelná po celou dobu účinnosti
této smlouvy.
2. Cena za poskytnuté služby bude hrazena na základě řádně vystavených daňových
dokladů - faktur, vystavených poskytovatelem jednou týdně a to na základě předložených
soupisů (objednávek) za uplynulý týden písemně potvrzených odpovědnou osobou
objednatele.
3. Každý daňový doklad (fakturu) poskytovatel doručí objednateli vždy ve dvojím vyhotovení
do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedený v čl. I.
této smlouvy.
doklad - faktura poskytovatele - musí mít náležitosti daňového a
dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob
provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení
objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní
listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat
číslo této smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.

4. Každý

daňový

účetního

5. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená poskytovatelem náležitosti podle
zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto
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smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu poskytovateli odeslat před termínem
splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její
splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového
dokladu.
6. Veškeré platby v souvislosti s poskytovanou službou dle této smlouvy budou
výhradně v české měně (CZK).
7.

Daň

z

přidané

prováděny

hodnoty bude poskytovatelem účtována v sazbě určené podle právních
ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

předpisů účinných

Vll.
Povinnosti a práva smluvních stran

náklad a na své

v

1.

Poskytovatel je povinen provádět službu na
termínech sjednaných touto smlouvou.

2.

Poskytovatel se zavazuje realizovat dílčí plnění vždy do 7 (sedmi) kalendářních dnů
po převzetí jednotlivých objednávek dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Při nutnosti
mimořádné obměny prádla může být dodací lhůta po vzájemné dohodě obou
smluvních stran přiměřeně zkrácena. Za zkrácenou dodací lhůtu nebude poskytovatel
vyžadovat příplatek k ceně za poskytované služby.

3.

Poskytovatel odpovídá za ztráty svěřeného materiálu a jeho poškození. V případě
vzniku škody je poskytovatel povinen poskytnout uživateli úhradu ve výši platných cen .

4.

Při technické poruše na straně poskytovatele je tento povinen na vlastní náklady
zajistit náhradní poskytnutí služeb v dodacích lhůtách stanovených touto smlouvou,
nejvyšší kva l itě a dohodnutých cenách.

5.

Smluvní strany se zavazují v průběhu trvání této smlouvy spolupracovat při realizaci
předmětu smlouvy a poskytnout si za tímto účelem maximální součinnost. K tomuto
účelu si smluvní strany při podpisu této smlouvy vzájemně určili osoby oprávněné
jednat ve věcech technických, jež jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

6.

Objednatel je povinen vyprané a vyžehlené prádlo
cenu uvedenou v článku Vl. této smlouvy.

svůj

řádně

a včas

převzít

nebezpečí

a zaplatit za

ně

Vlil.

Odpovědnost za vady

1. Objednatel má právo uplatnit vady jednotlivých plnění (např. poškození prádla,
neodstranění veškeré nečistoty, zabarvení prádla apod.). Vady je objednatel povinen
uplatnit při převzetí poskytované služby, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
protokolárního převzetí. Poskytovatel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem
nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění vad.
2. Jestliže poskytovatel neodstraní vady uplatněné dle čl. Vlil. odst. 1. této smlouvy, je
objednatel oprávněn provést odstranění vad sám nebo prostřednictvím jiné osoby. Takto
vzniklé náklady je poskytovatel povinen uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury daňového dokladu, ve které budou vyčísleny náklady na odstranění vad poskytované
služby. Tímto se poskytovatel nezbavuje odpovědnosti za poskytované služby.
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3. Objednatel může uplatnit vady v průběhu pracovní doby poskytovate le, v pracovní dny
vždy od 7.00 hod. do 16.00 hod. na adrese Husovo nám. 2127/10, Prostěj ov, tel. :

IX.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva končí:
2.1. Uplynutím doby určité dle ustanovení článku IV. odst. 4. této smlouvy;
2.2. Výpovědí této smlouvy objednatelem bez udání důvodu , kdy výpovědní lhůta je
měsíční a výpovědní doba počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po
měsíci , v němž byla výpověď poskytovateli doručena;
2.3. Zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
2.4. Ztrátou oprávnění poskytovatele k výkonu činnosti , která je zapotřeb í pro plnění
ujednání této smlouvy;
2.5. Dohodu smluvních stran;
2.6. Odstoupením objednatele od smlouvy na základě podstatného porušení této
smlouvy poskytovatelem služby, kdy za podstatné porušení této smlouvy se
považuje porušení jakékoliv povinnosti vyplývající pro pos kytovatele z této smlouvy.
X.
závazku

Zajištění

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty
v podobě , jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých
utvrzovaných smluvních povinností:
1.1. V případě , že poskytovatel hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové smluvní povinnosti. Hrubého
porušení povinnosti se poskytovatel dopustí, nepřevezme-li špinavé prádlo nebo
nepředá-li vyprané a vyžehlené prádlo v dohodnutém termínu , a dále v případě
neodstranění vad ve lhůtě dle čl. Vlil. odst. 1 této smlouvy.
1.2. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas vyfakturovanou cenu za poskytování
služby dle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a objednatel se zavazuje ta kto
vyúčtovaný úrok z prodlení v termínu určeném poskytovatelem uhradit.
2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti smluvní pokuty podle předchozích odstavců
tohoto článku na 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní straně .
Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případně vzniklé škody.
3.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele domáhat se na
poskytovateli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo
objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj . v rozsahu krytém smluvní pokutou i
v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského záko níku se
ne použije.

4. Peněžní závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy jsou vzájemně započitatelné .
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XI.
Závěrečná

ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit celý obsah uzavřené smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve
neupravených řídí občanským zákoníkem.

věcech

jí

výslovně

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv objednatelem dle zákona č.
340/2015 Sb. , o registru smluv, v účinném znění.
4. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují
nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a
vymahatelnou částí závazku , jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku . Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné , smluvní strany uči ní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
5. Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných objednatelem prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije.
7. Poskytovatel bere na vědomí , že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu fi nančn í
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě , v
platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel
obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy Příloha č. 1 - Cenová nabídka poskytovatele ze dne
2.10.2018 (část a)- Specifikace a kalkulace služby praní a žehlení ložního prádla; část b)
- Specifikace a kalkulace služby praní a žehlení ostatního prádla; část c) - Specifikace a
kalkulace služby praní a žehlení prádla pro potravinářský provoz).

V Olomouci dne
Za objednatele:

23. 10. 2010

V

Prostějově

dne 16.10.2018

Za poskytovatele:

Petr Sedláček
jednatel společnosti

Příloha č.1 -část a)- Specifikace služby praní a žehlení ložního prádla

..

Položka
číslo

1
2

::s

o

3

';2
0..

4

29 SSS ks

4,00

118 220,00

Povlak na přik rývku

29 4 10 ks

10,00

294100,00

Prostěradlo obyčejné

24 108 ks

6,00

144 648,00

6,00

48174,00

Deka

1317 ks

10,00

13 170,00

Předložka

3 226 ks

4,50

14 517,00

440 ks

10,00

4 400,00

21 ks

10,00

210,00

Při krývka prošívaná

3S2 ks

20,00

7 040,00

Polštář

200 ks

10,00

2 000,00

~

P řehoz přes p ost e l

<(

'z

8

Povlak na polštář

8 029 ks

iE
>N

7

Nabfdková cena
v Kč bez DPH

Prostěradlo napínací na jednolůžko

9
'z

6

Cena za 1 kus v Kč
bez DPH

o
z

s

Počet ks
za rok 2017

>N

-~

~

'

Specifikace hlavní služby

Název služby

Prostěradlo napínací na dvojl ůžko

;2
0..

9
10

Příloha č

Položka
číslo

Specifikace doplňkové služby

Název služby

1

Osuška froté

2 987 ks

7,50

22 402,SO

Pytel na pleny

3 760 ks

7,00

26 320,00

Blůza pracovní

167 ks

7,00

1169,00

o

Ručník obyčejný

148 ks

5,00

740,00

xw

Sedák na žid li

GS ks

5,00

325,00

121 ks

7,00

847,00

Plášť pracovní

91ks

10,00

910,00

Záclona malá

56 ks

10,00

560,00

o

'z
""'
;5
tl)

'z
w

6

>N
<(

7

'z

;2

8

0..

9

Monterky- kalhoty pracovní

114 930,20

.
..
Pnloha č 1 -část c) - Specifikace sluzby praní a žehlení prádla pro potrav1nářský provoz
Položka
Číslo

Specifikace

Název služby

1
2
3
4

s
6
7
8
9
10

ll

Nabfdková cena
v Kč bez DPH
61656,70

::r:

s

Kč

4,90

0..

4

Cena za 1 kus v
bez DPH

12 S83 ks

';2

3

Počet ks
za rok 2017

Ručník froté

::so

2

646 479,00

..
1- čast b)- Spec1f1kace služby praní a žehlení ostatního prádla

doplňkové

služby

Počet

ks

za rok 2017

Cena za 1 kus v Kč
bez DPH

Nabfdková cena
v Kč bez DPH

N

Utěrka

2 966 ks

5,00

14 830,00

0::

Tričko kr . rukáv

2 227 ks

5,00

11135,00

747 ks

10,00

7 470,00

1 367 ks

10,00

13 670,00

p racovní bíl ý

364 ks

10,00

3 640,00

Zástěra ku chařs ká

180 ks

5,00

900,00

266 ks

7,00

1862,00

o

6
0..

-~

tl)

>0::
•<(

z

~

0::

o""'
0..
o0::
0..

::so

';2
0..

Kalhoty bílé
Ubrus d o 3m
P lášť

2

B l ůza kuchařská

bílá

'z

Ubrousek

166 ks

5,00

830,00

::r:

~
w

Kal hoty pepito

1SO ks

7,00

1050,00

z

Čepi ce kuchařská

65 ks

5,00

325,00

10,00

80,00

>N

<(

<(
0::
0..

Napron - malý ubrus

8 ks

SS 792,00
817 201,20

CELKOVÁ NABfDKOVÁ CENA V K~ BEZ DPH

.. .
celkem Je konečná a obsahuJe cenu za sluzbu, dopravu na určené m1sto, ba len • prádla po st~e dl scfch a v!echny naklady souvaseJICI s rea l1zací :služby I

Cena
Prrpadné :slevy z ceny za jednotlivé kusy musí být promítnuty do cen jednotlivých položek. Sleva paušální částkou se nepřipo uš ti.

v Prostějově

dne 16.10.2018

podpis odpovědné osoby

r

