Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2018
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Názov: Vaše výlety,s.r.o.
Sídlo: Ráztoka 112, 976 97 Ráztoka
Zstúpený: Mgr. Kristína Májovská – obchodná riaditeľka a Ing. Anton Májovský , st.-prokurista
IČO: 47 872 071
IČ DPH: SK 2024128623
Registrovaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.Sro, vložka č. 27131/S
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tavre IBAN: SK 38 1100 0000 0029 4645 7270
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Objednávateľ:
Názov: Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach
Sídlo: Šrobárova 1, 040 23 Košice
Štatutárny zástupca: PaedDr. Zlatica Frankovičová
IČO: 00 160 989
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 0547
(ďalej len „Objednávateľ“, Objednávateľ a Poskytovateľ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo
„Zmluvná strana“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto Zmluve
uvedeného ako Objednávateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v zmysle
zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Článok I
Predmet Zmluvy
Predmetom plnenia tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa lyžiarsky
výcvik v školskom roku 2018/2019 v termíne od 25.2.2019 do 1.3.2019 v zariadení Penzión Hradisko
– Nemecká – lyžiarske stredisko Tále – Nízke Tatry.
Špecifikácia predmetu Zmluvy tvorí prílohu č.1 predmetnej zmluvy. (Špecifikácia – Lyžiarsky výcvik
2019)
Článok II
Cena a platobné podmienky
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Cena za predmet Zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacích predpisov.
Zmluvné strany dohodli cenu za poskytované služby podľa čl. I. tejto Zmluvy vo výške 150,00
EUR s DPH (slovom: jednostopäťdesiat Eur a 00 centov) za jedného žiaka a 0,00 EUR s DPH
(slovom: nula Eur) za jedného inštruktora a zdravotníka, ktorý sa lyžiarskeho kurzu skutočne
zúčastnia.
Pre Poskytovateľa je dohodnutá cena záväzná a zaväzuje sa ju dodržať.
Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu na účet Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej
Poskytovateľom. Fakturovaná suma bude určená ako súčin počtu žiakov skutočne zúčastnených
na lyžiarskom kurze a jednotkovou cenou za žiaka.
Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní odo dňa prijatia faktúry. Pre tento
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu Objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený vrátiť Poskytovateľovi bez úhrady faktúru, ktorá je nesprávna alebo
neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota
splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
V prípade omeškania s platbou si Poskytovateľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
Článok III
Ďalšie dojednania

1.
2.
3.
4.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi najneskôr sedem dní pred začatím turnusu
potrebné informácie o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa predmetu Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré
spôsobujú prekážky riadnemu zabezpečeniu služby alebo jej časti.
Zmluvné strany sú pri plnení tejto Zmluvy povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť.
Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o Zmluvných stranách uvedených
v záhlaví tejto Zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Veci konkrétne neupravené touto Zmluvou budú Zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho
poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník a pod.).
Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden
rovnopis obdrží Poskytovateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne
uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej
Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,
bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a bez akéhokoľvek
psychického alebo fyzického nátlaku.
Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného
a oboma Zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve. Ústne dohovory sú neplatné.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch Zmluvných
strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.
Táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1.Špecifikácia Lyžiarsky výcvik 2019

Ráztoka dňa:

V Košiciach dňa:

za Poskytovateľa:

za Objednávateľa:

....................................................
Ing. Anton Májovský, st.

...................................................
PaedDr. Zlatica Frankovičová

prokurista

riaditeľka školy

Príloha č.1.Špecifikácia Lyžiarsky výcvik 2019
Ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, s reštauráciou a
spoločenskou

miestnosťou

a

priestorom

k

relaxácií.

Lyžiarske

stredisko

čo

najbezprostrednejšie pri hoteli, zjazdovka dostupná čo najbližšie od ubytovania, zjazdovka v
nadmorskej výške do 1000 mnm.
Na zjazdovke by mala byť stavba pretekárskej trate s bránkami pre záverečný pretek lyžiarov.
Predpokladaný počet študentov – 60 študentov
Predpokladaný počet inštruktorov – 4 plus 1 zdravotník
Do ceny sme požadovali zahrnúť:
Ubytovanie – 5 dní/ 4 noci
Stravovanie – Plná penzia
( 3x denne strava, raňajky formou bufetu, strava prvý deň začína obedom a posledný
deň končí obedom, súčasťou stravovania je pitný režim )
Zabezpečenie skipasov

Ráztoka dňa:

V Košiciach dňa:

za Poskytovateľa:

za Objednávateľa:

....................................................
Mgr. Kristína Májovská

...................................................
PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy

