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SmIouva o zajištění akce ,,Láchrana říše Fantazie - ozdravných pobytů žáků

2. aŽ 5. ročníků Základní škoIy Přerov, Svisle 13"

uzavřená podle $ 1724 a násl' zákona č' 89/201'2 Sb., občanský zákoník, v platnérn znění

{dále jen ,,občanský zákoník"\ takto:

Srnluvní strany:

Záklaďní škola Přerov' Svisle 13

se sídleql: Přerov. Přerov I - Město, Svisle 13, PSČ 75a a2
IČ: 47858052
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přerov
č. ťičtu: 8231831/0100
jednající Mgr. Miroslav Fr5'štacký

dále j ako',objednatel"

a

GATTOM - M.T.G. s.r.o"
se sídlem: ostravská 557,PetÍvald,735 4I
IČ: 25389157
DIČ: CZ25389157
bankovní spojení: Fio banka a.s'
č. účtu: 27aa215693l20Ia
jednající: Mgr' Tomáš Gaffnar

dále j en .,poskytovatel"

Clánek I.
Účel smlouvy

1) {'Jčelern této smlouvy je komplexni zúištění akce Záchtana říše Fantazie - ozďravného pob1'tu
ŽáktL 2' až 5. ročníkb Záktradní školy Přerov, Svisle tr3 pro 165 (stošedesátpět) žáků Z1akIadní

školy Přerov, Svisle 13 a pro 20 (dvacet) osob doprovodného personálu.
Hlavním cílem ozdravných pobytů je rekreace žáků v prostředí bez zneěištěného ovzduší a
environme ntální výuka.

2) Poskýovatel výslovně prohlašuje, Že je odbomě způsobilý k řádnému zajištění předmětu plnění
dle této smlouvy.
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Čtánek II.
Předmět smlouly

l ) Př.edmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele komplexně zajistit akci .-Zaci:.:''
říše Fantazie - ozdravný pobyt ŽákŮ2. aŽ 5. ročníků Záklaďní školy Přerov, Svisle 13" prt-' in:
(stošedesátpět) žákŮ a pro z0 (dvacet) osob doprovodného personálu l oLr,Jt'.bl

březen-dub en 2a17 v jednom 7 denním turnusu, vŽdy.od sobot'v do pátku, a to zejnréna:

a) zaiistit 9b1-tovaní účastníků q9!yt" v lokalitě BILE KARPATY a ubýovacím zaŤizeni

HORSKÝ HOTEL JELENOVSKA dle požadavků objednatele.

b) zajistit stravování účastníků stravovacích pobytů,
c) zaJistit technické zabezpečení při realizaci vý'ukového progÍamu, v souladu s požadavky

objednatele stanovenými v zaóávací dokumentaci (prostoly pro ýuku" technické prostředky

apod.),
d) zajistit dopravu ze sídla školy do místa ubytování azpět

2) objednatel se zavazuje poskýovateli zaplatit za řádně poskýnutý předmět dle této smlouvy
cerru dohodnutou dle článku IV. této srnlouvy.

Clánek III.
Rozsah poskytovaných služeb

Poskytovate| se zavazuje realizovat.,Záchrana říše fantazie - ozdtavný pobyt ŽákŮ2. aŽ 5.

ročníků Základní školy PŤerov, Svisle 13" podle této smlouvy v ubytovacím zaŤízení. které

beze zbytku odpovídá hygienický'm standardům pro školy v přírodě a ozdravné pob1't'v podle

právních předpisů a hygienických, bezpečnostních a jiných norem (zejména zákor'r č. 258/2000

šb., o ochraně veřejného zďraví a o změně některý-ch solrvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů. vyhláška č. 268/2009 Sb'' o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějšich

pi.api't. vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických poŽadavcích na zotavovací akce pro děti.

ve znění pozdějších předpisů).
Ubýování bude ve 2 - 5 lťržkor'ých pokojích s vlastním sociálním zaŤízením'

Na kaŽdého účastníka pobytu připadne jedna sanrostatná pevná postel' poskytovatel není

oprávněn při zajištění ubytování účastníků pobytů vyuŽít tzv. přistýlky ze sedacích souprav ani

Žádné jiné typy rozkládacích lůŽek.
4) Ubytovací iařízení bude mít rninimálně 2 sarnostatné prostory vhodné pro výuku a dále

prostory pro vyrržívání volného času.
iroskytovatel je povinen mít a dodržovat platný' provozní řád ubytovacíha zaŤízení. kteqÍ je

v souladu s $ 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválený příslušným orgánem ochrany

veřejného zóraví aje povinenjej objednateli kdykoliv napoŽádání předloŽit.

Poskýovatel se zavazuje zajistit pobyt celkem pro 165 dětí a 20 osob doprovodného personálu

pro každého v délce 7 dni a 6 na sebe navazujícich nocí.
Posk5,tovatel je povinen zajistit, aby stravování pro účastníky pobytu bylo v souladu se

zásadami zclravé qýživy a odpovídala věku dětí (podle vyhláŠky č. Ia7l20O5 Sb. o školním

stravování. ve znění pozdějších předpisů) tak, aby podávané pokrmy vyhor'ovaly

rnikrobiologickým a chemickýnr poŽadavkům, rněly odpor,ídající smyslové vlastnosti a

splňor.,aly v-;;zivove poŽadavky. .Tídelníček poskytovatele musí být v souladu s poŽadavky

uvedenými iejména vzákoně č' 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdtavi a o změně některých

souviseJících zákonů' ve znění pozdějších předpisů a $ 7 vyhlášky č. 106i2001 Sb., o

h.vgienických požadavcích na zotavovací akce pťo děti, ve znětl pozdějších přeclpisů.

ebsrytouátel je por'inen dodržet podmínky stanovené prováděcírn právním předpisem k zákonu

2)
3)

5)

6)

7)
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č.25812000 Sb., který stanoví potraviny, jeŽ nesmí posk1tor-atel na zotal'ovací akci podávat arri
použivat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněn.v podnrínk'v upravené příslušným prováděcím
právnínr předpisem.

8) Strava bude v průběhu pobytu zaj1štěna pro děti účastnící se ozdravného pobytu i pro
doprovodný personál tak, Že vpruběhu každého dne bude postupně podávána snídaně,
přesnídávka * dopolední svačina, oběd (teplý) skládající se z polévky a hlavního chodu a

dezeltu nebo ovoce nebo salátu, odpolední svačina, večeře (teplá). Současně bude zajištěrr
jejich nepŤettŽitý dostatečný pitný reŽim po celou dobu pobytu. Poskýovatel je povinen po
celých 24 hodin denně zajistit volně dostupné odběrné místo s dostatečnou zásobou tekutin
včetně .jejich průběŽného dopiňování (voda se sirupem, ovocný čaj. minerální voda apod.,

..kolové'" nápoje a nápoje s vysokýnr obsahem cukru není poskytovďel oprávněn v rámci
tolroto pitnélro režimu dětem poskýovat) a pitných nádob' vše v souladu s hygienickýnri
pravidly.

9) Případné zvláŠtní požadavky na sttavorlání jednotllvých dětí je obiednatel povinen písemně
oznátnit poskýovateli nejpozděii týden pŤeď 'zač,átkem turnusu, kterého se tyto děti mají
ťrčastnit.

10) Pob1t bude vŽdy začinat první den obědem a končit poslední den obědem. f)en pŤyezdu a
odjezdu se započitávájako stravovací den.

11) Posk-l.tovatel je povinen zajisttt" aby ubytovací zaÍizení a veškeré sluŽby jím zajíšťavané a
poskytnuté v rámci pinění povirrností dle této smlouv1z splňovaly veškeré bezpečnostní,
hygienické a další právní pŤedpisy, které s předrnětem plnění souvisejí, zejména zákon č.

25812000 Sb., o ochraně veře.jného zďtavi a o změně některých souvisejícíclr zákonů' ye znění
pozdějších přeclpisů. vyhlášku č. 26812009 Sb., o technických požadavcích na stavby. ve znéní
pozdějších předpisů a vyhiáŠku č. 1o6l2a0i Sb., o hizgienických paŽadavcích na zotavovací
akci pro děti, Ve znění pozdějších předpisů. Foskýovatel je zejména povinen zajistit
zásobováni vodou a odstraňování oďpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými
poŽadavky upravenými prováděcírn právnírn předpísern k zákonu ě. 25812000 sb., dodržet
hygienické poŽadavky na pfostorové a furrkční členění staveb a zaŤizeni, jejich vybavení a
osvětlerrí. ubytován. úklid, stravování arežim dne dle prováděcího právního předpisu k zákonu
č.. 258/2000 Sb.

12) Poskytovatel je povirren zajistit. Že voda, kterou pouŽ|je pro zajištění předmětu plnění d1e této
snrlouvy. bude výhradně pitná voda a její dodávka bude zabezpečena osobou oprávněnou
dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu.

13) PoŽadavky na dopravu: vozídla určenápro přepravu osob azavazaďel do místapobytu azpět
musí být homologována pro ,'dálkovou přepravu osob". Yozidla nrusí splňovat veškeré
zákoruré přectpisy týkající se technického stavu vozidei a musí bý udržovány v takovém Stavu,

aby cesttrjící nebyli obtěŽování hlukenr' vibracemi nebo zápachem. Každé jednotlivé sedadlo
určené k přepravě osob musí bý vybaveno funkčním bezpečnostním pásem.

Čtánek IV.
Cena a platební podmínky

1 ) Cena za předrnět plnění podle této srnlouvy je stanovena takto:

Cena včettrě DPH v Kč: 387 .75a Kč

2} Sjednaná cerra je pevná a konečná' stanovená na záklaďě předchozí cenové nabídky
poskytovatele a je uvedena v oddíle 6 Nabíclková cena nabídkové dokumentace, která je ravněž
rredílnou součástí této smlouvy. Siednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy.
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3) Cena za předmět plnění je uvedena včetně DPH s tím. Že posk\-to\-ate1 je oprár rlěn tuto upravit
v pcrloŽce DPH dle platné právní ťrpravy v den vystavení přísluŠné fakturr. o téttr skutečr-rosti
není potřebné uzavírat do<Jatek ke smlouvě.

4) Cena podle odst" 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady'. cenu r'eŠkei\c:]'l.l',.,:]'':.
sluŽeb. plnění i činností r'ynaioŽených či poskytnutý'ch poskytovatelem při plněni :e:,.' z.',...".'.
dle této srnlouvy.

5) Nedojde-li k uskutečnění pobytů ve sjednaném termíntt" rozsahu nebo kvalitě dle teto s::_.:,:-.-. -. 
.

je poskytovatel oprár,něn účtovat obiednateli jen cenu poměrně sníženou rrpoČtel]tr'.] i]:
základě cenové nabidky dle odst. 2 tohoto článku snrlouv'v

6) Posk1tovatel je oprávněn objednateli fukturovat p0 kompletním uskutečnění pob1'1u dětí a
doprovodného personálu ocipovídající/ponrěnrou část sjednané ceny plněni za realizor'an!
pobyŤ ocipovídajícího počtu dětí a doprovodnélro personálu. včetně předčasných odjezdu
účastníků zaviněný-ch zraněním nebo nemocí. Faktura musí obsahovat veškeré náleŽitosti
daňového clokladu podle zákona č.235l2aa4 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších
předpisů a dále čísio této smlour'y stanovené objednatelem. podrobný rozpis jednotlivýcli
ťakturovaných částek tak, ab,v ceny byl'v rozliŠen-v na poloŽky týkající se dětí a položky týkaiící
se doprovodného persorrálu.

7} Lhůta splatnosti faktury je stanovena 14 kalendářreich dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8) Nebude-li Í"aktura obsahovat poŽadované náleŽitosti nebo v ní t'ude chybně vyúčtována cena, je

objednatel oprávněn takto vacinou ťakturu pr'ed trplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytorlateli
bez zaplacení k provedení opravY. a to doporučeným dopisem. kde uvede írdaje. které povaŽuje
za nesprávné. Rádně vrácenou ťakturu je poskytovatel povinen opravit a dorrrčit clb.jednateli.
přičernŽ původní lhťrta splatnosti počíná běŽet. Nová lhůta splatnosti začne běŽet dnen-i
dor'učeni opravené faktrrry.

9) obiednatel neposkytuje zálohy.

Clánek V.
Doba plnění

1) Poskytovatel se zavazuje realizovat pobyt v počtu a v termínu:

]'ermín: l. - 7 ' 4. 201 7

2) Konkrétní počet dětí a doprovodného personálu sdč]í objednatelposkvtovateli píser"nrrě nebo
teleÍbnicky ve lhůtě 10 kalendářních dnťr před realizací přednrětu této smiouvy. objednatel
prržadu.je pro.jednotlivý pob"lt volnou kapacitu: 200 míst pro Žáky. 20 míst pro dospčlé.

l)

Clánek V[.
Fovinnosti poskytovatele

Posk1.tovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutecYnosteclr majícich vliv na
plněníieho závazku dle této sm]orrvy' a to neprodleně, tj. nejpozději následujícílro pracovního
dne poté' kdv příslušná skutečnost nastane nebo poskytcivatel zjistí. Že by molrla nastat.
Poskytovatel se zavazi"rje posk1tnout na základě písemné výzvy ob.iednatele zprávu o Star.u
přípravy a realizaci předrnětu plněrrí dle této smlouvy. a to i opakovaně.
Fosk1,tol,atel je povinen umoŽnit objednateli na jeho Žádost kontro]u plnění závazkťr dle této
slnlouvy. zejmóna mu umožnit prohlídku ubýovacíha zaŤízení, včetně prostor určených
k přípravě stravy.

1)

?\
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Článek VII.
Ostatní ujednání

1) osoby ubyované na záklaďě této smlouvy (ubytované osoby) jsou oprávněny řádně užívat
prostory' které jin'r byly k ubytování vyhrazeny, iakoŽ i společné prostory ubytovacích zaŤízeni

a uŽivat sluŽeb, jejichž poskyování ie s rrbytováním spojeno. V těchto prostorách nesmí

ubytované osoby bez souhlasu poskytovatele provádět žádné podstatné změny.

2) lJbytované osoby jsou povinny dodrŽovat provozní Ťád a požárni Ťád poskýovatele, se kterýrni
je poskytovatel povinen ie seznámit na začátku iei ich pobytu.

3) V celém prostoru ub,r,tovacích objektů je zakazano manipulovat s otevřeným ohněm. PauŽívání
venkovního ohniště je povoleno pouze při dodrženípožátniho řádu ohniště.

4) Náklady na energie, vodu. v'vtápění aptavozubytovacíchzaŤízení včetně kuchyně jsou součástí

ceny dle čl. IV této smlouvy.
5) Llb-vtované osoby jsou povinny pruběŽné udrŽovat pořádek a obvyklorr osobní hygienu.

6 Nástup k pob-vtu je od 10:00 do 12:00 hod. v denpŤijezďu a ubytování. prostory budou předán.v

posk1'tovateli do 12:0a hod. r'den odjezdu. pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jirrak.

Čtánek VIII.
Sankční ujednání

V případě neuskutečněného pobytu z důvodu na straně poskytovatele se poskýovatel zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za kaŽdý jednotlivý neuskutečněný

ozďtavný pobyt j ednoho dítěte nebo i edné osoby doprovodného personálrr.

V případě porušení povi.nnosti posky'tovatele rnít či dodržovat platný ptovozní řád ubýovacího
zaŤízenípodle čl' I1T odst.4 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 15.000._ Kč zakažďéiednotlivé porušení těchto povinností.
V případě porušení jakékoliv povirrnosti poskýovatele dle této smlouvy s výjimkou porušení
povinnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a nabídky posky1ovateie podané v tomto

výběror.'ém Ťízení.je poskytovatel povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve výŠi 5.000,-

Kč zakaždý jednotlivý případ.
V případě, Že porušerrí povinnosti. jejíž óa&Žovémije zajištěno snrluvní pokutou d1e bodťr

2 a 3 tohoto článku smlouvy, mátrvající charakter. je poskytovatel povinen zaplatit objednateli

smlr-ivní pokuty uveclené v těchto odstavcích tohoto článku smlouvy zakaždý kalendářní den"

kd'v porušerrí těchto povinností trvá.
Vpřípadě zjištěrrí porušení die odst' 2,3 a 4 tohoto článku snrlouvy vyzYe objednatel zároveň

s r-rplatněnírn smluvní pokuty poskýovatele k odstranění příčin porušujících podnrínky

uzavřené smlouvy.
$biednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou f'aktury dle č1" tV této smlouvy zap|atit

poskytovateli úrok z prodlení podle natízení vlác1y č. 35112013 Sb., v platném znéní, kterým se

stanoví výše úroků z'ptod\eni apoplatku z,prodlení podle občanského zákoníku.
Snrluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnu ad data, kdy byla poskytovateli doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.
Zap\acenim smluvní pokuty dle této smLouvy není dotčena povinnost poskytovatele závazek

splnit ani právo objednatele na rráhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně uhrazenou

smluvní pokutu"
Dále si zadavate7 vyhrazuje právo, aby poskytovatel neúčtoval storno poplatky za óité, které se

nezui astni p obytu z v áŽný ch ro d inný c h či zdr av atní c h důvo dů'

1)

2)

))

1)

5)

6')

7)

8)

e)
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Ctánek IX.
Závěrečná ujednání

] ) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
?) Tuto smlouvu lze změnit jen formou písemných vzestupně číslovaných oboustranně

podepsaných dodatků.
3) Smluvní strany mohou kdykoliv ukončit závazkoý vztah založený touto smlouvou písemnou

dohodou.
4) objednatel je oprávněn odstoupit od této smlotrvy v případě jejího podstatného porušení

poskytovatelem s tim, že za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména neposkytnutí
předmětu plnění, a to i částečně v termínech sjednaných dle čl. V této smlouvy. nebo jeho
neposkytnutí v dolrodnutém rozsahu nebo kvalitě. odstoupením se smlouva ruŠí v okamŽiku
doručení pí semnosti o odstoupení poskytovateli.

5) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě' Že objednatel nesplní svou
povinnost uhradit poskytovateli dohoclrrutou cenu za plnění podle této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v této smlouvě ani v dodatečné llrůtě stanovené posk3tovatelem
v písemné výzvě ke splnění povinnosti objednatele zaplatit. Stanovená lhůta nesnrí být delŠí
neŽ 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskýovatele objednateli.

6) V případě, že na projekt. popř. i na adekvátní část projektu nebude poskvtnuta podpora
z Národního pÍogramu Státního ťondu životního prostředí ČR, ma objednatel právo od této
smlouvy odstoupit.

7) Poskytovatel rrení oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit sr'á prár'a a povinnosti plynoucí
ztéto smlouvy třetí osobě.

8) Snr]ouva zavazuje poskytovatele. aby umoŽnil všem subjektům. které poskytly na r'ealizaci
akce 

',Záchrana 
říše Fantazie - ozdravný pobyt žákŮ 2. aŽ 5. ročníků Základní školi,' Přerov.

Svisle 13" podporu fotmou dotace, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
srnlouvy' a to po dobu předepsanou právnírni předpisy k jejich povinné archivaci.

9) Smluvní strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkáclr
objednatele dle vnitřního předpisu ke zveřejňování smluv ze dne 31' 8.2015. vydaného
Základní školou Přerov, Svisle 13.

l0) Tato smlouva je sepsána ve třeclr stejnopisech. znichž objednatel obdrŽí dvě v'vhotovení a
poskytovatel jedno vyhotovení.

11) Srnluvní strany souhlasně konstatu.jí, že tato smlouva.je uzavřena na základě výzvy k podání
nabídky vyhlášené objednatelem a provedené dle Zadávacich podmínek pro akci ",Záchrana
říše Fantazie - ozdravný pobý žáka2. aŽ 5. ročniků Základní Školy Fřerov, Svisle 13" vněnrŽ
byl poskýovatel vybrán. Zadávaci poclmínky, jakož i další podmínky zadár,acího Yízení
vyhlášeného objedrratelem, a to zejména podmínky uvedené ve výzvě k podání nabidky' jsou
součástí povirrností poskytovatele dle této smlouvy a poskýovatel se výslovtlě zavazuje tyto
podmínky dodrŽovat. Pro plnění povinností poskytovatele dle této srnlouvy je dále závazná
nabídka přeďloŽená poskýovatelenr v zadár.acím řízení vyhlášeném objednatelem na výŠe
uvedenou veřejnou zakázku.

12) Smluvní strany prohlašují, Že tato snrlouva byla uzavřena na záklaclě jejich shodné vůle,
svobodně. vážně a srozumitelně, nikotri v tísni nebo za nápadně nevýhocirrých poctrrnínek a
stvrzuji ji svými podpis;r.

VFřerově an" Q-5-'tJ(( V Havířově dne


