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Smlouva o zajištění akce ,,Příroda je pestrý dům - ozdravných pobytů žáků

2. aŽ 5. ročníků Základní školy Přerov, SvisIe 13"

uzavřená podle 5 1724 a násl. zákona č.89/2oI2Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník") takto:

Smluvní strany:

Zá|<ladní škola Přerov, Svisle 13
se sídlem: Přerov, Přerov I - Město, Svisle 13, PSČ 750 02
IČ: 47858052
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Přeróv
č. účtu: 8231831/0100
jednající Mgr. Miroslav Fryštacký

dále jako,'objednatel"

a

GATTOM - M.T.G. s.r.o.
se sídlem: ostravská 557, Petřvald,735 4I
IC:
DIČ:

25389r51
c225389r51

r)

2)

bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2100215693120Í0

.jednající: Mgr. Tomáš Gattnar

dále j en,,poskytovatel"

Clánek I.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je komplexní zajištění akce Příroda je pestrý dům - ozdravného pobyu
žaka2. až 5' rcčníkaZákladní školy Přerov, Svisle 13 pro 165 (stošedesátpět) ŽákaZáklaďní
školy Přerov, Svisle 13 a pro 20 (dvacet) osob doprovodného personálu.
Hlavním cílem ozdravných pobýů je rekreace žáka v prostředí bez zneěištěného ovzduší a
environmentální výuka
Poskýovatel výslovně prohlašuje, Že je odborně způsobilý k řádnému zajištění předmětu plnění
dle této smlouvy.
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ČHnek II.
Předmět smlouly

1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskýovatele komplexně zajistit akci,,Příroda je

pestry dům - ozdravný pobyt žáktr 2. až 5. ročniků Základní školy Přerov, Svisle 13" pro 165

(stošádesátpět) žáklu a pro 20 (dvacet) osob doprovodného personálu v období

březen-dub en2016 ve dvou 7 denních turnusech, vŽdy od soboty do pátku, ato zqména'.

a) za1istit ubýování účastníků pobytu v lokalitě Horní Bečva, kraj Zlinský, okres Vsetín a

ubytovacímzaŤízení RS Pekárny Rališka dle požadavků objednatele,

b) zqistit stravování účastníků pobyů,

"j ,iii'tit technické zabezpečéní při realizaci výukového programu' v souladu s poŽadavky

objednate|e stanovenými v zadávaci dokumentaci (prostory pro výuku, technické prostředky

apod.),
d) zqistlt dopravu ze sídla školy do místa ubýování a zpět

2) objednatel se zavazt|e poskýovat eli zaplatit za ridně poskýnutý předmět dle této smlouvy

cenu dohodnutou dle článku IV. této smlouvy.

Článek III.
Rozsah poskytovaných služeb

1) Poskýovate| se zavazuje realizovat ,,Příroda je pestrý dům - ozdravný pobyt žákt2. až 5'- 
ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13" podle této smlouvy vubytovacím zaŤizen| které

beze zbytku odpovídá hygienickým standardům pro školy v přírodě a ozdravné pobyty podle

právních předpiiů a hygienických, bezpečnostních a jiných norem (zejména zákon č. 25812000

Šb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některych souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, vyhláška č .26812009 Sb.' o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

pr.api.,i, vyhláška č. 10612001 Sb., o hygienickýchpožadavcích na zotavovací akce pro děti,

ve znění pozdějších předpisů).
2) Ubýování bude ve 2 - 5\ůžkových pokojích s vlastním sociálnímzaŤízenim.

3i Na kaŽdého účastníka pobýu připadne jedna samostatná pevná postel, poskýovatel není

oprávněn při zajištění ubyování účastníků pobýů využíttzv. přistýlky ze sedacích souprav ani

žádné j iné typy r ozkIáďacích lůžek.
4) Ubytovací 

'iarizent 
bude mít minimálně 2 samostatné prostory vhodné pro výuku a dále

prostory pro využívání volného času.

5) 
-loskyóvatel je povinen mít a doďržovat platný provozní řád ubyovacího zaŤízení, který je' 
v souladu s $ 21a zákona ě. 258l2OO0 Sb., o ochraně veřejného zdtaví a o změně některých

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

veřejného zdravía je povinen jej objednateli kdykoliv na požádání předloŽit.

6) Poskyovat e1 se zavazuje zajistit pob}'t celkem pro 165 dětí a 20 osob doprovodného personálu

pro každého v délce 7 dní a 6 na sebe navazýících nocí.

1) 'Poskytovatel je povinen zajistit, aby stravování pro účastníky pobýu bylo v souladu se

zásadami zdravé^výživy a odpovídala věku dětí (podle vyhlášky ě. 10712005 Sb. o školním

stravování, ve zněni- pozdějších předpisů) tak, aby podávané pokrmy vyhovovaly

mikrobiologickým a chómickým poŽadavkům, měly odpovídající smyslové vlastnosti a

splňovaly iyztvove požadavky. Jídelníček poskýovatele musí bý ,, souladu s poŽadavky

uvedenými zqména i zákoně č. 258l20OO Sb., o ochraně veřejného zdtaví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a $ 7 vyhlášky č. 1061200I Sb., o

hygienických poŽadavcích na zótavovací akce pro děti, Ve znění pozdějších předpisů.

rlstyo"átel je povinen dodržet podmínky stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu
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č. 25812000 Sb., který stanoví potraviny, jeŽ nesmí poskýovatel na zotavovací akci podávat ani
používat k přípravě pokrmů, ledaže budou splněny podmínky upravené příslušným prováděcím
právním předpisem.

8) Strava bude v pruběhu pobyu zajlštěna 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
dezertu nebo ovoce nebo salátu, odpolední svačina, večeře (teplá). Současně bude zajištěn
jejich nepřetrŽitý dostatečný pitný reŽim po celou dobu pobýu. Poskyovatel je povinen po
celých 24 hodin denně zajistit volně dostupné odběmé místo s dostatečnou zásobou tekutin
včetně jejich průběŽného doplňování (voda se sirupem, ovocný čaj, minerální voda apod.,

,.kolové" nápoje a nápoje s vysokým obsahem cukru není poskýovatel oprávněn v rámci
tohoto pitného režimu dětem poskýovat) a pitných nádob, vše v souladu s hygienickými
pravidly.

9) Případné zvláštní poŽadavky na stravování jednotlivÝch dětí je objednatel povinen písemně
oznámit poskýovateli nejpozději týden pŤeď začátkem turnusu' kterého se tyto děti mají
účastnit.

10) Pobyt bude vŽdy začínat první den obědem a končit poslední den obědem' Den ptíjezdu a
odjezdu se započítávájako stravovací den.
Poskýovatel je povinen zajistit, aby ubyovací zaŤízení a veškeré sluŽby jím zajišt'ované a
poskytnuté v rámci plnění povinností dle této smlouvy splňovaly veškeré bezpeěnostní,
hygienické a další právní předpisy, které s předmětem plnění souvisejí, ze1ména zákon č.
25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášku č.26812009 Sb.' o technických poŽadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášku č. 10612001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací
akci pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Poskýovatel je zejména povinen zajistit
zásobování vodou a odstraňoviíní odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými
požadavky upravenými prováděcím právním předpisem k zákonu č. 25812000 Sb., dodržet
hygienické poŽadavky na prostorové a funkční členění staveb a zaŤízení, jejich vybavení a
osvětlení, ubytován, úklid, stravování arežim dne dle prováděcího právního předpisu k zákonu
č. 258/2000 Sb.
Poskýovatel je povinen zajistit, že voda, kterou pouŽije pro zajištění předmětu plnění dle této
smlouvy, bude výhradně pitná voda a její dodávka bude zabezpečena osobou oprávněnou
dodávat pitnou vodu pro veřejnou potřebu.
PoŽadavky na dopravu: vozidla určená pro přepravu osob a zavazadel do místa pobýu a zpět
musí bý homologována pro ,,dálkovou přepravu osob". Vozidla musí splňovat veškeré
zákonné předpisy týkající se technického stavu vozidel a musí bý udrŽovány v takovém Stavu,
aby cestující nebyli obtěžování hlukem, vibracemi nebo zápachem. KaŽdé jednotlivé sedadlo
určené k ořepravě osob musí b}t vybaveno funkčním bezpečnostním pásem.

Clánek IV.
Cena a platební podmínky

1) Cenazapředmět plnění podle této smlouvy je stanovena takto:

Cena včetně DPH v Kč: 377.850 KČ

2) Sjednaná cena je pevná a konečná, stanovená na základě předchozí cenové nabídky
poskýovatele a je uvedena v oddíle 6 Nabídková cena nabídkové dokumentace, která je rovněŽ
nedílnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy.

t2)

l3)
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3) Cena zapředmět plnění je uvedena včetně DPH s tim, že poskýovatel je oprávněn tuto upravit

v poloŽcé opH d^le platné právní úpravy v den lystavení příslušné faktury, o této skutečnosti

není potřebné uzavírat dodatek ke smlouvě.
4) Cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady, cenu veškerých úkonů,

sluŽeb, plnění i činností vynaloŽených či poskýnutých poskytovatelem při plnění jeho závazků

dle této smlouvy.
5) Nedojde-li k ustutečnění pobýů ve sjednaném termínu, rozsahu nebo kvalitě dle této smlouvy,' je poskýovatel oprávněn účtovat objednateli jen cenu poměrně sníženou vypočtenou na

zékIadé cenové nabídky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy

6) Poskýovatel je oprávněn objednateli fakturovat po kompletním uskutečnění pobýů dětí a
' 

dopróvodného peisonálu odpovídající/poměrnou část sjednané ceny plnění za realizovaný

potyr odpovídájícího počtu dětí a doprovodného personálu, včetně předčasných odjezdů

účastníků zavinůných zraněním nebo nemocí. Faktury budou mít náIeŽitosti daňového dokladu

a budou obsahovat údaje dle $ 13a obchodního zákoníku a dále číslo této smlouvy stanovené

objednatelem, podrobný rozpis jednotlivých fakturovaných částek tak, aby ceny byly rozlišeny

napoloŽky týkající se dětí a poloŽky týkqící se doprovodného personálu.

7) rhiita splatnostifaktur je stanovena14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

8i Nebude-li faktura obsalovat požadované náleŽitosti nebo v ní bude chybně vyúčtována cena,je

objednatel oprávněn takto vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli

bez zaplacen1 k provedení opravy, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které povaŽuje

za nesprávno. Řadnc vrácenou iakturu je poskytovatel povinen opravit a doručit objednateli,

přičemŽ původní lhůta splatnosti počíná běŽet. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem

doručení opravené faktury.
9) objednatel neposkytuj e záIohy.

1)

Článet< V.
Doba plnění

PoskýovateI se zavazuje realizovat pobyty v poětu a v termínech:

Turnus ,,A" - 9. - 15. 4. 2016

Tumus,,B" - 16. -22.4.201,6
Konkrétní počet dětí a doprovodného personálu v jednotlivých tumusech sdělí objednatel

poskýovateli písemně neto telefonicky ve lhůtě 10 kalendářních dnů před realizací předmětu

iéto 
'-lo.'uy. 

bbjednatel poŽaduje pro jednotlivý pobyt volnou kapacitu:

Turnus ,.A" - 81 míst pro žáky,10 míst pro dospělé

Turnus ,,A" - 84 míst pro žáky, 10 míst pro dospělé

čhnek VI.
Povinnosti PoskYtovatele

Poskýovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na

plncni jeho závazku dle teto smlouvy, a to neprodleně, tj. nejpozději následujícího pracovního

á"n poie, kdy příslušná skutečnost nastane nebo poskýovatel zjistí, že by mohla nastat.

Posk1tovat.i i. ,uuuzuje poskýnout na zák|adě písemné výzvy objednatele zprávu o stavu

příprávy arealizacipředmětu plnění dle této smlouvy, a to i opakovaně.
_eosrytóuutel 

je povinen umo_Žnit objednateli na jeho Žádost kontrolu plnění závazků dle této

smlouvy, zejm€na mu umoŽnit prohlídku ubytovacího zařízení, včetně prostor určených

k přípravě stravy.
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2)

3)

4)

Clánek VII.
Ostatní ujednání

osoby ubytované na základě této smlouvy (ubyované osoby) jsou oprávněny řádně užívaÍ
prostory, které jim byly k ubýování vyl'lrazeny, jakož i společné prostory ubýovacích zařizení
a uŽívat služeb, jejichž poskytování je s ubýováním spojeno. V těchto prostorách nesmí
ubyované osoby bez souhlasu poskytovatele provádět žáďné podstatné změny.
Ubytované osoby jsou povinny dodržovat provozní Ťád a požélmí řád poskýovatele, se kterými
je poskytovatel povinen je seznámitnazačátku jejich poby'tu.

V celém prostoru ubýovacích objektů je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. Používáni
venkovního ohniště je povoleno pouze při dodrŽení požámího řádu ohniště.
Náklady na energie, vodu, výápění aprovoz ubýovacíchzaŤizení včetně kuchyně jsou součástí
ceny dle č1. IV této smlouvy.
Ubýované osoby jsou povinny průběŽně udržovat pořádek a obvyklou osobní hygienu.
Nástup k pobytu je od 9:30 do 12:00 hod. v den příjezdu a ubyování, prostory budou předány
poskýovateli do 12:00 hod. v den odjezdu, pokud se účastníci této smlouq' nedohodnou jinak.

Clánek VIII.
Sankční ujednání

V případě neuskutečněného pobytu z důvodu na straně poskytovatele se poskýovate| zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě za každý jednotlivý neuskutečněný
ozdtavný pobytjednoho dítěte nebo jedné osoby doprovodného personálu.
V případě porušení povinnosti poskytovatele mít či dodrŽovat platný provozní řád ubýovacího
zaŤízení podle čl. m odst. 4 této smloulry je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 15.000,- Kč zakaždéjednotlivé porušení těchto povinností.
V případě porušení jakékoliv povinnosti poskýovatele dle této smlouvy s výjimkou porušení
povinnosti dle odst. I a 2 tohoto článku smlouvy a nabídky poskýovatele podané v tomto
výběrovém Ťizení,je poskýovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý j ednotlivý případ.
V případě, Že porušení povinnosti, jejíž dodržování je zajištěno smluvní pokutou dle bodů
2 a3 tohoto článku smlouvy, mátrvající charakter, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokuty uvedené v těchto odstavcích tohoto článku smlouvy zakaždý kalendďní den,
kdy porušení těchto povinností trvá.
Vpřípadě zjištění porušení dle odst. 2,3 a 4 tohoto článku smlouvy vyzve objednatel zároveřt
s uplatněním smluvní pokuty poskýovatele k odstranění příčin porušujících podmínky
uzavŤené smlouvy.
objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou faktury dle čl. IV této smlouvy zaplatít
poskytovateli úrok z prodlení podle naŤizení vlády č.35rl20l,3 Sb., v platném znění, kterým se
stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla poskýovateli doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet objednatele uvedený v této výzvě.
Zaplacenim smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčena povinnost poskýovatele závazek
splnit ani právo objednatele na náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně uhrazenou
smluvní pokutu.
Dále si zadavatel vyhrazuje právo, aby poskytovatel neúčtoval storno poplatky za ditě, které se
nezúčastní pobytu zvéňných rodinných či zdravotních důvodů.

5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)
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čHnek IX.
Závérečná ujednání

1) Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2) Tuto smlouvu Ize změnit jen fotmou písemných vzestupně číslovaných oboustranně

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

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

poskytovatelem s tím, že za podstatné porušení této smlouvy se považuj e zejména neposkýnutí
předmětu plnění, a to i částečně v termínech sjednaných dle č1. V této smlouvy, nebo jeho
neposkýnutí v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. odstoupením se smlouva ruší v okamŽiku
doručení písemnosti o odstoupení poskýovateli.

5) Poskýovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, Že objednatel nesplní svou
povinnost uhradit poskýovateli dohodnutou cenu za plnění podle této smlouvy dle platebních
podmínek sjednaných v této smlouvě ani v dodatečné lhůtě stanovené poskytovatelem
v písemné výzvě ke splnění povinnosti objednatele zaplatit. Stanovená lhůta nesmí b1ýt delší
než 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy poskýovatele objednateli.

6) V případě, že na projekt, popř. i na adekvátní část projektu nebude poskýnuta podpora
z Národního programu Státního fondu Životního prostředí ČR, má objednatel právo od této
smlouly odstoupit.

7) Poskýovatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

8) Smlouva zavazuje poskýovatele, aby umožnil všem subjektům' které posky'tly na real'lzaci
akce ,,Příroda je pestrý dům - ozdravný pobyt žáků 2. až 5' ročniki Zák|adní školy Přerov.
Svisle 13" podporu fotmou dotace, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy, a to po dobu předepsanou právními předpisy k jejich povinné archivaci.

9) Smluvní strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách
objednatele dle vnitřního předpisu ke zveřejňovaní smluv ze dne 31. 8. 2015, vydaného
Základní školouPřerov, Svisle 13.

10) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, zníchž objednatel obdrží dvě vyhotovení a
poskytovatel j edno vyhotovení.

11) Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výzvy k podání
nabídky vyhlášené objednatelem a provedené dle Zadávacích podmínek pro akci ,,Příroda je
pestrý dům - ozďravný pob}.t žákŮ 2. až 5. ročníků Základní školy Přerov, Svisle 13" v němž
byl poskýovatel vybrán. Zadávaci podmínky, jakož i další podmínky zadávacího Ťízení
vyhlášeného objednatelem, a to zejména podmínky uvedené ve výzvě k podání nabídky, jsou
součástí povinností poslgtovatele dle této smlouvy a poskýovatel se výslovně zavazuje týo
podmínky dodrŽovat. Pro plnění povinností poskýovatele dle této smlouvy je dále závazná
nabídka předloŽená poskýovatelem v zadávacim Ťizení vyhlášeném objednatelem na výše
uvedenou veřej nou zakázku.

12) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva by|a uzavŤena na základě jejich shodné vůle,
svobodně, vážné a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a
stvrzují ji svými podpisy.
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