ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá v súlade s§ 269 ods. 2 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník
v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

Zmluvné-strany:
Objednávateľ:
Základná škola
Adresa:
Sadová 620, 905 O1 Senica
V zastúpení:
Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy
IČO:
31827705
DIČ:
2021077696
(ďalej len „objednávate!"')

Poskytovateľ:
CK Vychutnávaj s LUX.usom
Adresa:
Spiežová 328/33, 027 44 Tvrdošín
V zastúpení:
Darina Bajová
IČO:
30500961
DIČ:
1021527177
SK47 0200 0000 0040 2493 1457
Bankové spojenie:
(ďalej len „poskytovate!"')
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb za nasledovných podmienok:

Článokl
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní
služieb pre objednávateľa

Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb, skipasov a dopravy v
rámci lyžiarskeho kurzu pre žiakov ZŠ v Horský hotel Brezovica a SKI Brezovica.

Objednávateľ sa zavazuJe poskytnúť potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy
poskytovateľovi a za poskytnuté služby uhradiť dohodnutú úhradu.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

_ Poskytovateľ poskytne objednávateľovi v termíne od 07.01. - 11.01.201 a 11.1.-15.1.2019
ubytovanie, stravovanie, skipas na 4 dni lyžovania v lokalite Orava.
Definícia poskytovaných služieb:
•

ubytovanie v 2 až 3-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením,
využívanie iných priestorov, napr. bazén, spoločenská miestnosť alebo
telocvičňa,
• strava: 3x denne, raňajky, obed ( polievka, hlavné jedlo, nápoj), večera ( teplé
jedlo, nápoj),
• skipas - 4 dni lyžovania v bezprostrednej blízkosti ubytovacieho zariadenia
Nástup na 1. pobyt začína 07.1.2019 obedom, končí 11.01.2019 raňajkami, žiaci dostanú
obedový balíček na cestu. Nástup na 2. pobyt začína 11.1. 2019 večerou, končí 15.1.2019
obedom.
Objednávateľ pri nástupe na pobyt odovzdá dodávateľovi zoznam detí a čestné prehlásenia od
zákonného zástupcu, že deti sú zdravé a môžu pobyt absolvovať.
Škody vzniknuté a preukázateľne zavinené účastníkom uhradí objednávateľ.

Článok IV
Cena a fakturácia

Cena bola stanovená víťaznou ponukou výberového konania zverejneného dňa 8.11.2018.
•

Celková cena pobytu za oba turnusy bola stanovená na 14.800,- € s DPH na 80 žiakov.
Dodávateľ vyfakturuje poskytnuté služby za skutočný počet zúčastnených žiakov školy.
• Na 1O prihlásených detí je pobyt jedného pedagóga zdarma.
V prípade, že dieťa ukončí pobyt zo zdravotných dôvodov predčasne, bude finančná čiastka za
dni, ktoré neabsolvuje, vrátená objednávateľovi.

Obstarávateľovi bude poskytnutá záloha prevodom na účet obstarávateľa vo výške 1.000,- € do
termínu 3 dní od podpísania zmluvy.
Dohodnutá cena za služby bude financovaná zo štátneho príspevku na LVVK pre žiakov, ktorí
lyžiarsky kurz neabsolvovali. Platba za žiakov, ktorí príspevok čerpali a doplatok sumy, bude
realizovaná z finančného príspevku zákonných zástupcov žiakov v hotovosti na základe
vystavenej faktúry na mieste konania lyžiarskeho kurzu.
- -Objednávateľ sa --zaväzuje zaplatiť obstarávateľovi cenu za zájazd prevodom na účet
obstarávateľa, a to na základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní odo dňa jej
doručenia.

Článok V
Platnosť zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia v Obchodného zákonníka. Túto
zmluvu je možné meniť, so súhlasom oboch zm1uvných strán; len písomnou formou.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jednu.
Zmluvné strany prehlasujú, že si vyššie uvedené znenie zmluvy dôkladne prečítali, zneniu
porozumeli a súhlasia s ním bez výhrady, vyjadruje ich slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju
podpisujú.
V Senici, dňa 14.11.2018

