
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

Městská nemocnice Čáslav
IČO 00873764
se sídlem Jeníkovská 348/17, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vloŽka 1640
zastoupena: Ing. Rudolfem Bublou, ředitelem
bankovní spojení: č
Kontaktní osoba: J
kontakt:

(dále jako ,,Objednatel" nebo ,, Zdravotnické zařízení" na straně jedné)

a
Perspol,s.r.o.
IČO 60722614
se sídlem: Jana Palacha 2783, 530 02 Pardubice
zapsaná C 23896 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení
číslo bankovního úČtu
kontakt: tel.: +420 775266680

fax:
e-mail.: info@perspol.cz

(dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé)

uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle
níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen ,,smlouva")

I.
Účel a předmět smlouvy

ÚČelem této smlouvy je zajištění praní prádla a dalŠích sluŽeb v provozu Zdravotnického zaří
zení tak, aby byly naplněny podmínky právních předpisů stanovujících požadavky na hygienu
prádla ve Zdravotnickém zařízení a za podmínek vzešlých z veřejné zakázky s názvem ,,Služby
spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáskv"-VZ/7/2020 (přesný rozsah, speci-
fikace, harmonogram a poŽadavky jsou uvedeny zejména v Článku 3 zadávací dokumentace).
Předmětem této smlouvy je poskytování níŽe uvedených sluŽeb Poskytovatelem pro Objedna
tele souvisejících s praním prádla, zejména:

e" údrŽba prádla spočívající v praní a chemickém oŠetření prádla, termodezinfekČním
praní, mandlování nebo lisování, Žehlení;

· provádění drobných oprav prádla (např. PřiŠíváni knoflíků, opravy trhlin apod.);

· třídění a balení práda do ochranných obalů;
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"

svoz l distribuce prádla z l do předem určených sběrných míst Objednatele pravidehě\

v dohodnutých intervalech lx denně (zahrnuje také odvoz Špinavého prádla)
(dále jen ,,služba" či ,,předmětné sluŽby").

l

Na základě dohody smluvních stran se pro úČely této smlouvy za drobné opravy prádla považují
zejména opravy jako je např. oprava drobného poŠkození lemů, zaŠití drobných dírek, přišití
Švů, knoflíků, úvazů (tkalounů) a jiné podobné opravy.

Smluvní strany sjednávají svoz/distribuci lx denně v souladu s touto smlouvou. Termíny svozu/
distribuce prádla z/do předem určených sběrných míst Objednatele lze po vzájemné písemné
předchozí dohodě smluvních stran upravit, Objednatel je oprávněn jednostranně změnit
sběrné místo, přiČemŽ o této skuteČnosti musí Poskytovatele písemně informovat. Poskytova
tel je od okamŽiku obdrŽení písemného oznámeni' o změně sběrného místa povinen tuto
změnu respektovat a poskytování předmětných sluŽeb této změně přizpůsobit,

Objednatel je oprávněn urČovat konkrétní množství prádla, které bude Poskytovateli k provedení
sluŽeb předáno zejména v závislosti na provozu a aktuální obsazenosti Zdravotnického zaří-
zení, a to bez jakéhokoliv sankČního postihu ze strany Poskytovatele. Objednatel není v závis-
losti na provozu a aktuální obsazenosti Zdravotnického zařízení povinen u Poskytovatele ob-
jednávku předmětných sluŽeb uČinit.

Tato smlouva je plněna na základě faktického předání prádla urČeného ke svozu, přiČemŽ za objed-
návku předmětných sluŽeb dle této smlouvy se považuje objednávkový list, který si budou
strany předávat spoleČně s prádlem v rámci pravidelného svozu prádla ve sběrných místech
Objednatele. Objednávkový list obsahující soupis prádla, které je urČeno (předáváno v rámci
svozu) k praní bude podepsán k tomu pověřenými osobami jak ze strany Objednatele, tak i ze
strany Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje provádět pro Objednatele předmětné sluŽby v souladu s platnými práv-
ními předpisy, dále za podmínek uvedených v této smlouvě a za podmínek vzešlých z veřejné
zakázky s názvem ,,SluŽby spojené s praním prádla pro Městskou nemocnici Čáslav" -
VZ/7/2020 (dále jen ,,Zadávací řízení"), kdy přesný rozsah a specifikace předmětných sluŽeb
je uvedena v ČI 3. zadávací dokumentace vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho tech-
nická specifikace.

Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit za předmětné sluŽby provedené v souladu s touto
smlouvou sjednanou cenu.

II.
Provádění služeb

2.1 Tato smlouva bude plněna na základě předání prádla v rámci svozu oproti písemnému potvr-
zení (objednávkový list), který je zároveň objednávkou a slouŽí téŽ jako doklad o Poskytovate-
lem převzatém prádle.

2.2 Objednávku je Poskytovatel, případně osoba oprávněná jednat za poskytovatele, povinna po-
tvrdit při převzetí prádla ve sběrném místě

2.3 V případě, Že ujednání obsaŽené v jednotlivé objednávce se bude odchylovat od ustanovení
obsaŽeného v této smlouvě, má ujednání obsažené v té konkrétní objednávce přednost před
ustanovením obsaženým v této smlouvě, ovŠem pouze ohledně plnění objednaného v dané
objednávce. K zajištění řádného plnění předmětu smlouvy umoŽní Objednatel Poskytovateli
v potřebné míře vstup do prostoru k manipulaci s prádlem a zajisti vhodné prostory k uloŽení
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prádla. Poskytovatel je povinen v prostorách spravovaných Objednatelem respektovat pří-
sluŠné bezpeČnostní, protipoŽární, hygienické a dalŠí předpisy, se kterými budou zaměstnanci
Poskytovatele působící v těchto prostorách Poskytovatelem seznámeni.

2.4 Poskytovatel se zavazuje nakládat s prádlem Šetrně, prát je způsobem odpovídajícím jeho ur-
Čení

2.5 Poskytovatel se zavazuje zajistit potřebné kapacity na praní , ČiŠtění a přepravu poŽadovaného
množství prádla v poŽadované kvalitě a v souladu s vyhláŠkou 306/2012 Sb.

III.
Cena

3.1 Objednatel předpokládá objednání předmětných sluŽeb Poskytovatelem v celkovém maximál-
ním rozsahu pro 75.000 kg prádla/rok (tento objem je objemem orientaČním). Smluvní strany
výslovně ujednávají, Že toto plněni nemusí být ze strany Objednatele vyČerpáno. Objednatel je
oprávněn urČovat konkrétní mnoŽství dle aktuálních potřeb v závislosti na provozu, a to bez
jakéhokoliv postihu či penalizace ze strany Poskytovatele.

3.2 Cena za poskytnuti předmětných sluŽeb Poskytovatelem je stanovena dle nabídkové ceny za
1kg čistého prádla následovně:

- cena za 1 kg bez DPH: 14,40 KČ
- sazba DPH: 3,03 KČ

- cena za 1 kg vČetně DPH: 17,43 KČ

3.3 Objednatel nepřipouŠtí překroČení této nabídkové ceny s výjimkou změny sazby daně z při-
dané hodnoty. Jednání o změně ceny v důsledku inflace je moŽné, nicméně taková změna
podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

3.4 Cena za provedení předmětných sluŽeb bude urČena podle rozsahu skuteČně provedených
prací.

3.5 Poskytovatel výslovně prohlašuje a ujišt'uje Objednatele, Že sjednaná cena za 1 kg čistého prá-
dla bez DPH/ vČetně DPH je koneČná a již v sobě zahrnuje veŠkeré náklady Poskytovatele
spojené s plněním dle této smlouvy vČetně odvozu, dovozu a manipulace (a to i v sobotu a ve
svátek), veŠkeré sluŽby vC. praní, Žehlení, oprav (vC. spotřebovaného materiálu na opravy) a
balení prádla do ochranných obalů.

IV.
Platební podmínky

4.1 Daňové doklady (faktury) budou vystavovány Poskytovatelem vŽdy nejpozději k 14. dni ka-
lendářního měsíce následujícího po měsíci, za kte'ý je daňový doklad Poskytovatelem za pro-
vedené sluŽby Objednateli vystavován.

4.2 Daňový doklad musí obsahovat náleŽitosti řádného daňového dokladu podle příslušných práv-
ních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o úČetnictví v platném
znění. V případě, Že daňový doklad nebude mít odpovídající náleŽitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k dopl-
nění Poskytovateli, aniŽ se dostane do prodlení s placením ceny za poskytnuté sluŽby.

4.3 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho vystaveni Poskytova-
telem. Poskytovatel zaŠle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objed-
nateli, a to neprodleně od jeho vystavení Za den vystavení daňového dokladu se považuje den
uvedený na daňovém dokladu, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
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4.4 Nedílnou souČásti" kaŽdého daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem bude srnluvními\

stranami odsouhlasený soupis skutečně provedených sluŽeb v přísluŠném kalendářním měsíci
za jednotlivá sběrná resp. dodací místa, za kte'ý je daňový doklad Poskytovatelem vystaven.
Tento soupis bude vŽdy zaslán ve formátu MS Excel i na email: hana.zitkova@nemcaslav.cz.

Y
Doba, místo a podmínky plnění

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu urČitou v délce 3 let a 4 měsíců. Předpokládaný termín zahá-
jení plnění je: 01.03.2021, předpokládaný termín ukonČení plnění je 30.06.2024.

5.2 Poskytovatel je povinen provádět předmětné sluŽby pravidelně ve sjednané Četnosti svozu.

5.3 Poskytovatel je povinen dodat objednávku (čisté prádlo) z předeŠlého svozu vŽdy do 24 hodin
od předání prádla objednateli, sobotní svoz bude předán vŽdy v pondělí. Dle požadavku ob-
jednatele a po dohodě s poskytovatelem lze sjednat dodací lhůtu jinou. Osobní prádlo musí
být dodáno nejpozději do 3 dnů ode dne předání prádla poskytovateli. Dodání proběhne vŽdy
v příslušný den v Časovém rozmezí od 8:00 hod do 10:00 hod.

5.4 PoŠkozené a roztrhané prádlo je Poskytovatel povinen opravit a vrátit s dodávkou nejpozději
do 3 dnů ode dne převzetí. Neopravitelné prádlo je Poskytovatel povinen v téŽe lhůtě vrátit
Objednateli a o této skuteČnosti jej písemně informovat. Objednatel se zavazuje veŠkeré prádlo
urČené k dodání zabalit do nezávadných ochranných obalů v souladu s příslušnými právními
předpisy.

5.5 Termín dodání lze změnit jen s písemným předchozím souhlasem obou smluvních stran.

5.6 K předání dokonČené sluŽby připraví Poskytovatel protokol o jejím předání a převzetí (můŽe
být ve formě dodacího listu), který bude při předání a převzetí sluŽby potvrzen k tomu pově-
řenými osobami za obě sMluvní strany. Objednatel je oprávněn sluŽbu odmítnout převzít, po-
kud má Poskytovatelem poskytovaná sluŽba vady. Odmítnuti převzetí vadně provedené sluŽby
bude smluvními stranami zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí sluŽby. Objednací a
dodací listy budou vystavovány zvlášt' za jednotlivá sběrná místa.

5.7 Objednatel je oprávněn převzít ČásteČné plnění; pokud tak uČiní, tato skuteČnost se vyznaČí
v protokolu o předání a převzetí sluŽby. Poskytovatel je povinen dodat či provést zbývající
Část sluŽby a předat ji Objednateli nejpozději ve sjednané dodací lhůtě, pokud není tato ujed-
nána, tak nejpozději následující den.

5.8 Místem plnění je adresa Objednatele uvedená v záhlaví, resp. jednotlivá svozová místa prádla.
Poskytovatel se zavazuje přebírat prádlo a dodávat jej zpět z a do míst plnění. Přesná specifi-
kace jednotlivých sběrných a dodacích míst bude poskytovateli předána nejpozději v okamŽiku
podpisu této smlouvy a bude uvedena jako její příloha Č. 1. Zároveň bude předán i seznam
nákladových středisek pro vyhotovování měsíČního souhrnu fakturovaného rozsahu plnění
(tedy kg prádla). Dopravu z a do místa plnění zajišt'uje Objednatel a její cena je již zahrnuta v
nabídkové ceně za předmět plnění.

5.9 Podrobnosti týkající se doby a místa plnění zde neuvedené jsou vymezeny v ČI. 3 přísluŠné
zadávací dokumentace. .

5.10 V případě jakéhokoliv výpadku na straně Poskytovatele (např. omezení provozu prádelny
apod.) se Poskytovatel zavazuje zajistit po celou dobu trvání překáŽky odpovídající náhradu
nebo navrhnout Objednateli jiné, adekvátni řeŠeni.

5.11 Objednatel je povinen předávat prádlo ke zpracováni tříděné dle jednotlivých sběrných míst a
balené tak, aby váha jednoho balíku (pytle) nepřesáhla 15 kg. Poskytovatel je povinen čisté
prádlo předat Objednateli do jednotlivých dodacích míst v rozmezí od 8:00 do 10:00 hod.
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tříděné podle jednotlivých dodacích míst, sortimentu a balené tak, aby váha jednoho balíku
(pytle) nepřesáhla 15 kg.

5.12 Objednatel má právo přebírat prádlo kusově dle dodacího listu za přítomnosti pověřeného
zaměstnance Poskytovatele, a to v místě plnění Případné rozdíly budou zásadně řeŠeny s kom-
petentním zaměstnancem Poskytovatele V případě oprávněné reklamace vystaví Poskytovatel
opravný daňový doklad, který slouŽí k vyrovnávání závazků.

5.13 Objednatel je povinen oznaČit veŠkeré své prádlo vlastní identifikaČní znaČkou.

5.14 Objednatel se zavazuje třídit pytle Špinavého piádla v souladu s vyhláŠkou Č. 306/2012 Sb. na
pytle s pouze špinavým prádlem, pytle s pouze operaČním prádlem, pouze s novorozeneckým
prádlem a pytle s pouze infekČním prádlem.

VI.
Odpovědnost za vady

6.1 Poskytovatel je povinen při provádění sluŽby dodrŽovat obecně závazné předpisy a technické
normy (ČSN), zejména je pak Poskytovatel povinen dodrŽovat poŽadavky na zacházení s prá-
dlem a praní prádla ve zdravotnických zařízeních v souladu s vyhláŠkou Ministerstva zdravot
nictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku Šíření infekČních onemocnění a o
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péČe v platném
znění Poskytovatel se podpisem této smlouvy výslovně zavazuje, že po provedení sluŽby bude
prádlo bakteriologicky čisté tak, aby bylo vylouČeno riziko reinfekce.

6.2 Poskytovatel se zavazuje Objednateli umožnit min. 2x roČně kontrolu provozu zaměřenou na
dodrŽování hygienicko-epidemiologických zásad a podmínek pro praní prádla dle výše uve-
dené vyhláŠky a dle poŽadavků dle této smlouvy.

6.3 SluŽba má vady, jestliže nebyla dodána řádně v souladu s touto smlouvou nebo Objednatelem
uČiněnou objednávkou. Za vady se považují i vady v dokumentaci nebo dokladech.

6.4 Při vadné dodávce prádla (poškozené, nečisté, rezidua pracích a desinfekčních pro-
středků,zmuchlané, zavlhlé, nevrácené apod.) je poskytovatel povinen neprodleně odstranit
vadu dodávky, a to nejpozději do 24 hod od doby nahlášeni této vady objednatelem. Ob-
jednatel bude hlásit vadu písemně nebo emailem na e-mail: info@perspol.cz, a to bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění.

6.5 Dosažená kvalita se kontroluje podle těchto parametrů:

· Bělost - dle etalonu v prádelně
· Optimální čistota - přípustné jsou pouze zbytky skvrn od léčebných prostředků
· Kvalitní vyžehlení - vyrovnání a vyhlazení prádla
· Suchost - prádlo musí být po vyžehlení suché ve všech částech
· Vůně prádla - vyžehlené prádlo musí být bez zápachu
· Expedice prádla - prádlo je expedováno v příslušných obalech.

6.6 Neodstraní-li poskytovatel vadu dodávky řádně a včas, je Poskytovatel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 20,-Kč,za každou jednu vadu a den prodlení, a to až
do řádného odstranění vady. Smluvní strany se dohodly na tom, že Poskytovatel je povinen
zaplatit Objednateli vedle této smluvní pokuty také náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje tato smluvní pokuta, a to v plné výši (tzn. i ve výši pře-
sahující tuto smluvní pokutu).
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6.7 V případě, Že rozsah vad poskytnutých služeb bude Činit 20 (dvacet) či více procent provedené
sluŽby objednané v přísluŠné objednávce, považuje se toto za podstatné poruŠení smlouvy
s tím, Že Objednatel má právo:

· od této smlouvy nebo přísluŠné dílčí smlouvy uzavřené potvrzením Objednávky
odstoupit,

" poŽadovat odstraněni vad,
" poŽadovat provedení náhradní SluŽby nebo
0 poŽadovat přiměřenou slevu z ceny.

6.8 V případě, Že rozsah vad bude Činit méně neŽ 20 (dvacet) procent provedené sluŽby objednané
v přísluŠné objednávce, považuje se toto za nepodstatné poruŠeni" Smlouvy s tím, Že Objedna
tel má právo:

· poŽadovat odstranění vad,
· poŽadovat provedení náhradní SluŽby nebo
· poŽadovat přiměřenou slevu z ceny.

6.9 Poskytovatel je povinen provést náhradní sluŽbu ve lhůtě do 24 hodin od uplatnění tohoto
nároku. Neprovede-li Poskytovatel náhradní sluŽbu v této lhůtě nebo oznámi-h Poskytovatel
před uplynutím této lhůty Objednateli, Že náhradní sluŽbu neprovede, je Objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy nebo poŽadovat přiměřenou slevu z ceny.

6.10 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotČen nárok Objednatele na náhradu Škody
v plné výši.

6.11 VeŠkeré Činnosti nutné či související s reklamací vad Činí Poskytovatel sám na své náklady
v souČinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo
neomezil činnost Objednatele.

VII.
Sankce

7.1 V případě prodlení Poskytovatele s dodáním objednávky řádně a vČas je Poskytovatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč za každý den prodlení, a to aŽ do bez
vadného dodání prádla Objednateli. Smluvní pokuta je splatná vŽdy ke dni, kdy vznikne Ob-
jednateli právo na její zaplacení.

7.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objed-
natel povinen uhradit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení

7.3 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotČeno právo na náhradu vzniklé Škody v pl-
ném rozsahu.

VIII.
Další práva a povinnosú Smluvních stran

8.1 Poskytovatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy svědomitě a s řádnou a odbornou
péčí. Poskytovatel je povinen pověřit plněním závazků z této smlouvy pouze své zaměstnance
a subdodavatele, kteří jsou k tomu odborně způsobúí.

8.2 Při poskytování předmětných sluŽeb' je Poskytovatel vázán touto smlouvou, dílčí objednávkou,
obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s tě-
mito normami. Poskytovatel potvrzuje, Že mu Objednatel před podpisem této smlouvy předal
vŠechny podklady nutné k řádnému provedení předmětných sluŽeb. Poskytovatel je povinen
při výkonu své Činnosti vČas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho
pokynů, jejichž následkem můŽe vzniknout Škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně zá-
vaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých
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pokynech, Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli Škodu vzniklou v důsledku dodrŽení těchto
pokynů.

8.3 Poskytovatel se zavazuje:

" informovat neprodleně Objednatele o vŠech skuteČnostech majících vliv na plněni dle
této smlouvy,

" plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplý"ající z této smlouvy,

" poŽádat vČas Objednatele o potřebnou souČinnost za úČelem řádného plnění této
smlouvy.

8.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající
z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tímto ustanovením vŠak
nejsou dotČena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky o poddodavate-
lích, přiČemŽ Poskytovatel je oprávněn vyuŽívat k zajištění plnění Smlouvy pouze poddodava-
tele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu poddodavatelů
oproti podané nabídce je Poskytovatel oprávněn provést pouze s předchozím písemným sou-
hlasem Objednatele.

8.5 Poskytovatel se zavazuje p'ovést likvidaci či uloŽení veškerých odpadů vzniklých při plnění
sluŽeb dle této smlouvy.

IX.
pojištění

9.1 Poskytovatel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti Škodám způso-
beným jeho Činností či neČinností, a to minimáhiě ve výši pojistného plnění 500.000,-KČ.

9.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veŠkeré úkony vůči pojistiteli
Poskytovatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Poskytova-
teli veŠkerou nezbytnou souČinnost, která je v jeho moŽnostech.

X.
Doba trvání smlouvy

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu vŠemi stranami a účinnosti dnem uveřej-
. rnem v registru smluv.

10.2Tato smlouva může být ukonČena před uplynutím sjednaného trvání ze zákonných důvodů,
výpovědí, písemnou dohodou smluvních stran, z důvodů uvedených ve smlouvě.

10.3 Dále můŽe tato smlouva zaniknout odstoupením:

a) Objednatele, pokud Poskytovatel bude déle neŽ pět (5) dnů v prodlení s předáním ob-
jednávky (čistého prádla) Objednateli dle této smlouvy,

b) Objednatele, pokud Poskytovatel bude déle než pět (5) dnů v prodlení s odstraněním
vad objednávky nebo Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, bude v prodlení s od-
straněním vad objednávky,

c) Objednatele, pokud kvalita či jakost poskytovaných sluŽeb od Poskytovatele opako-
vaně, tj. nejméně 2 x, vykáŽe niŽŠí než smluvenou kvalitu či jakost,

d) Objednatele, pokud Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruŠí svou povinnost
dle této smlouvy,

e) Objednatele, je"li POskytovatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenČní
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenČní návrh byl zamítnut
proto, Že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenČniho řízení, nebo byl konkurs
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zruŠen proto, Že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláŠtních právních předpisů.

10.4 Odstoupení od této smlouvy je účinné od okamŽiku, kdy bylo písemné oznámení o odstou-
pení doruČeno druhé smluvní straně. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, aniŽ by tím
omezil jakákoliv svá jiná práva podle této smlouvy vČetně nároku na zaplacení smluvní pokuty
a náhrady Škody.

10.5 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba Činí 3 měsíce a poČne běŽet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v kterém byla výpověď' doruČena druhé smluvní straně. '

XI.
ZávěreČná ustanovení

11.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními
ObČanského zákoníku.

11.2 Smluvní strany se dohodly, Že místně příslušným soudem pro řeŠení případných sporů bude
soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

11.3 Tato smlouva můŽe být měněna pouze na základě dohody vŠech smluvních stran, a to pí-
semnými dodatky

11.4 Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, Že souhlasí s veškerými uveřejněními vyžadovanými
z. Č. 134/2016 Sb., ZZVZ, a zákonem o registru Č. 340/2015 Sb., z. o registru smluv. Posky-
tovatel potvrzuje, Že je srozuměn s uveřejňovacími povinnostmi Objednatele a dává souhlas
s uveřejněním této Smlouvy nebo jejích částí nebo stavu plnění, zároveň s uveřejněním textu
Smlouvy a jejích příloh. Sniluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnČní této smlouvy v
registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objed-
natel.

11.5 Stane-h se nebo bude-li shledáno některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatel-
ným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúČinnost ostatních
ustanoveni této snilouvy

11.6 Smluvní strany prohlašují, Že tato smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání
týkající se daného předmětu této srnlouvy. Smluvní strany po přeČtení této Smlouvy prohla-
Šují, Že byla uzavřena po vzájemném projednání, urČitě a srozumitelně, na základě jejich
pravé, váŽně míněné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz uvedených skuteČností připojují
podpisy svých oprávněných osob či zástupců. "

Přílohy: Příloha Č. 1 Seznam sběrných míst

V Čá,i,vi,án, B ;'Umľ7
,l

M:stská n: o,ni,, ": : ,. /=':= I

Ing. Rudol Bubla, ředitel ' Jiří št*En~~qK)lečnosti
O'je'na'd "o'==;=7'=

tel.: 775 266 680
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praní praaia za mesic
STREDISKA ODDĚLENI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Kg CENA

CI 001.00030 Interna JlP, A
001.00030 Interna JlP, A - osobní
001.00004 Endoslopie osobní
001.00004 Endoskopie
001.00003 Kardio|ogická amb.
001.00021 Interní odděleni B ' . " - - 1· 0

001.00021 Interní odděleni B- osobní . , . , _ , . j
001.00001 Interní ambulance , , , , , . )

.051.00089 Sanitáři , : . , . . -
C2 003.00020 Gyneko|ogické odd. . . l . . , .

003.00001 Gýnekolegie amb. t k

003.00021 Porodnice osobní
003.00021 " Porodnické odd. Ô q

004.00022 Novorozenci
011.00040 RHB . . - l ! - - ' " " l " " "
011.00040 RHB osobní ' . , . , _ . _ _ .. , ,

C3 004.00020 Dětské oddělení l ) )
004.00020 Dětské osobní , j - . _ . ,__ __ __J -
006.00040 RDG " CT + ultrazvuk !

Ť l
C4 002.00020 Chirurg. odděleni l . . - . -- __ __ j _

002.00020 Chirurg. odd. osobní ) - . - . . : , )
0 t

C5 002.00001 Chir.ambul. osobní _+- l -- ]- - - . --—-
Ť - ·002.00001 Chirugie ambulance l _ _ _ . . . , , j )

r ·021.00071 Operační sál : _l ,

_ _
021.00071 Operační sál osobní

" -P-

002.00030 Chirurgie JlP
002.00030 Chirurgie JIP osobní l . __ , , , . _ . !

C6 005.00020 Geriatrické odd. i __ l
005.00020 Geriatr.odd. osobní ! , '

, k l

005.00020 Geriatrie márnice _ ! ' ' Í , . ) j . - .t ' · P

051.00086 Ekonomické odd. , _ _ _ J__ .__ : .___ . . , , . , . . . . .
C7 008.00040 OKB l , , , _._ . . l ,

t "008.00040 OKB osobní
009.00002 HTO
009.00002 HTO -osobní
012.00060 DZS, doprava !
051.00081 Stravovací
051.00083 Sklad, zdrav. zásob.
051.00080 Úklid
013.00001 Psýchiatrie
051.00085 Správa - Ředitelství
051.00087 Údržba
051.00088 Odděleni IT
051.00084 Provozně tech. odbor
001.00005 Diabetologická amb.
051.00081 Kuchyň
003.00001 Gynek.amb.-přistavba
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