SMLOUVA o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a dalších služeb
I. Smluvní strany
Dodavatel
3V Krkonoše s.r.o.
Moulíkova 2238/1
Praha 5
150 00 Praha 5
IČO:24272233
DIČ:CZ24271233
Tel.: 608 112 292
Bankovní spojení: 107 – 3114030287/0100
Odběratel
ZŠ Sezemice, okres Pardubice
Jiráskova 664
533 04 Sezemice
IČO:60156953
Bankovní spojení: 1201094319/0800
Tel.: 466 931 276
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zajištění pobytu žáků a pedagogického doprovodu na Smíchovské
boudě, který zahrnuje ubytování a stravování na lyžařském výcvikovém kurzu.
III. Podmínky smlouvy
Lyžařský výcvikový kurz se uskuteční v objektu Smíchovská bouda,
Pec pod Sněžkou 29,542 21 Pec pod Sněžkou.
Termín: pondělí 11. 2. – neděle 17. 2. 2019
Počet účastníků: max. 46
Ubytování je zajištěno ve 2-5 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na patře.
Doprava do Pece pod Sněžkou: vlastní - zajistí na své náklady odběratel.
Doprava zavazadel z Pece pod Sněžkou do objektu a zpět: zajistí dodavatel na vlastní
náklady.
Předpokládaný příjezd: 10:00 hod. 11. 2. 2019
Začátek pobytu: 11:00 hod. 11. 2. 2019
Konec pobytu: předáním pokojů dle pokynů dodavatele v 9:30 hodin 17. 2. 2019
IV. Stravování
Snídaně bude formou bufetu.
Oběd - polévka a hlavní chod.
Večeře - hlavní chod

Celodenní pitný režim.
Strava začíná obědem 11. 2. 2019 a končí snídaní 17. 2. 2019
V. Cenové podmínky
Cena je jednotná 470,-Kč/os, den + DPH. Celková cena účastníka kurzu je 3240,-Kč (vč.
DPH). 6 dní po 540,-Kč.
Dodavatel vystaví na základě smlouvy zálohovou fakturu ve výši 40 000,-Kč s termínem
splatnosti do 31. 10. 2018.
Po přijetí platby vystaví dodavatel daňový doklad o přijaté záloze. Po ukončení pobytu
vystaví dodavatel fakturu na celkovou částku s odečtením zálohy a vyčíslením doplatku dle
skutečně obsazených míst. Pokud bude třeba vystaví dodavatel doklady pro ped . doprovod
zvlášť dle pokynů odběratele. Obecní poplatky, které dodavatel vybírá pro Město Pec pod
Sněžkou na základě vyhlášky, uvede dodavatel ve faktuře na samostatný řádek. Poplatky činí
4,- Kč/os/den. Tedy 24,-Kč/osoba za pobyt.
Dodavatel poskytne odběrateli zdarma pobyt dvou členů ped. doprovodu. Podmínkou slevy
je, že minimální počet platících účastníků je 40 osob.
VI. Storno podmínky
a) Pokud dojde v průběhu pobytu ze závažných důvodů (např. onemocnění, zranění) ke
změnám v počtech účastníků, je nutné je okamžitě nahlásit. Částka za ubytování a stravné
bude vrácena v plné výši od druhého dne, kdy ke změně došlo. Vrácení platby bude
provedeno v závěrečném vyúčtování při ukončení pobytu.
b) V případě výskytu epidemie – nález hygieny / karantény a zdravotních prázdnin
potvrzených hygienikem, jejichž vyhlášení by zasahovalo do sjednaného termínu pobytu,
nemoci a v případě živelných katastrof se obě strany ihned informují telefonicky a následně
písemnou formou. V tomto případě se storno poplatky neplatí.
c) Dodavatel může vypovědět smlouvu jen ze závažných technických důvodů, v jejichž
důsledku by došlo k porušení hygienických požadavků na provoz zařízení.
VII. Práva povinnosti smluvních stran
Dodavatel je povinen:
a) Odevzdat objednateli prostory vyhrazené k ubytování, stravování a další prostory ve stavu
způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon jeho práv a povinností spojených
s pobytem.
b) Zabezpečit teplo a řádný úklid všech poskytnutých prostor v rámci platných hygienických
norem a předpisů.
c) Poskytnout objednateli stravování v množství a kvalitě stanovené platnými hygienickými a
stravovacími limity a předpisy. Stravování účastníků lyžařského kurzu zajistit v souladu se
zvláštními nároky na výživu dětí (dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim).
d) O odpovědnosti za věci vnesené do prostor dodavatele platí ustanovení § 433 a 436
občanského zákoníku.

e) Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu,
které souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy.
f) Dodavatel odpovídá za poskytnuté služby v souladu s obecně platnými právními a
technickými předpisy (především zákon 258/2000 Sb., v platném znění, vyhláška č. 106/2001
Sb., v platném znění, vyhláška č. 410/2005 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb. apod.)
g) Dodavatel plně odpovídá za poskytnuté služby
h) Dodavatel odpovídá za kvalifikační i zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k smluvně
poskytovaným službám.

Objednatel je povinen:
a) Dodržovat platný vnitřní řád zařízení.
b) Zaplatit za poskytnuté služby cenu ve výši a lhůtách stanovených v této smlouvě.
c) Užívat prostory mu poskytnuté řádně a pečlivě.
d) Po ukončení pobytu předat užívané prostory a věci ve stavu, v jakém je převzal,
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Za škody způsobené prokazatelně účastníky pobytu
poskytne náhradu v hotovosti.
e) Uhradit ubytovateli veškerý materiál, zboží či služby, které mu budou na jeho žádost
poskytnuty, pokud jejich poskytnutí není podle této smlouvy povinností ubytovatele.
Objednatel má právo:
a) Na poskytnutí ubytování a stravování po dobu dohodnutou v této smlouvě.
b) Užívat i společné prostory zařízení a používat dalších poskytovaných služeb.
VIII. Závěrečné ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden náleží dodavateli a druhý
odběrateli. Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

V Peci pod Sněžkou dne .

2018

V Sezemicích dne 9. 10. 2018

_______________________

________________________

dodavatel

objednatel
Mgr. Jiří Březina

