
. -r*.$fu-

ř -iť-iffi*.$fl-"""' 
smlouvy o posi(ytování sluŽby pro část 1

ffsš
,,t.. :
Éó:_*

' ,*.s
ťr_!;

.ťs řr|líi€
s.--

Q

Smlouva o posk5rtováni sluŽby
uzavřená podle s L746 odsL 2 zákona č.B9/2o!2 Sb., občanského zákoníku

t. sMLUvNísrneny

Obiednatel:

Zák|adní škola svaté Zdislavy Kopřivnice
Štefánikova 1L7 /z9
74221Kopřivnice
IČ0:495BB656
Zastoupená Ing. Pavlem |ankem, ředitelem školy

fdále jen objednatel)

d

Poskytovatel:

František Prášek, cestovní kancelář
se sídlem: ohnišov I04,5L7 84

zastoupený : Františkem Praškem
IČo: 444t2l'85
DIČ: CZ51l2l6017
bankovní spojení: GE Ivíoney Bank Dobruška
č. ú': 5610l34594n600

[dále jen Pcskytovate}

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

IT. FREAMBULE

Předmět smlouvy ierealízován v rámci projektu

res. číslo proiektu Žil 4 - C7,.1.07l1. 1.0sl56.2309

název proiektu Cesta k porozumění

Tato smiouva se uzavírá na zákiadě veřeiné zakázl<y s názvem ,,Zahraniční jazykově_vzdělávaeí

pobyt pro žáky a učitele Zš svaté Zdislavy Kopřivnice",

část 1 ,,lazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků a doprovod 4 učitelů ve Velké Británii."

III. PŘEDMĚT sulouw
Předmětem smlouvy je poslrytnutí služby, kterou se přo účely této smlouvy rozumí zajištění

}azyk*vě-vzdělávací psbyt pro 40 žáků a doprovod 4 učitelů ve Velké Britr{nii v nás}edujícím

rozsahu:

Počet účasfuíků 44 $a žáků plus doprovod 4 dospělýchJ.

Místo realizace Velká Británie - Londýn



' 45 min'J
ffikurzu a ieho

D"o-de-niintenzivníTyp kurzu
ffichoolVzdělávací

instituee
ý r.rost'tetst ych rodinách

Ubytování

čku' večeře'

Stravování
Greenwich

Brighton

? aznáv acívýtet po Londýně

Účast na katoiické' příp' anglikánské bohosluž'be

-Doprovodný

'10' - 1'11'J
Termín realizace
plnění

Klim"iz"vaným autobusem
Typ doPravY

Poskytovanéslužbyvrámciiazykově-vzdělávacíhopobytuprožát<y
-zajišGnídopravyzesídlazadavatele-Kopřivnice-domístapobytuazpět
_ autobtts b.rá* k ciispozici *ias*ríxůni pc celau dobtl pobytu a bride vytžívátl' podie

nabízeného programu

- zaiištění sluŽeb průvodce

_ certifikát c splnění kurzu

- vsťupné donavštěvovaných obiektů

* jízdnév místní dopravě

_ cestovní poiištění léčebných vyloh a poiištění ztráty zavazaďe|

- poiištěni odpovědnosfi za i|ů'".Y:::::o"
- poiištění storna zájezdů z důvodu nemocl

Pozn. }azykoqý kurz se zališťuie rnýhradně pro Žáky [a0l'

Yšectrna os*tni plněni jsou zajišťovátra pro všechny úČastníky _ 44 [žáci+ doprovod]'

tv. Ffu{vA A PovINN osTI po sttrTovÁTEtE

Poskytovatel ie povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat: :d|o::o* 
péčí podle pokynů

obierinatele " 
u ro,,ira,r s táuro ,*l.;;;;}i- rr"*y11' pi'i''i'jr', předpisů a padmínek operačního

prógr"*u Vzdělávání pl" }"".y1:;;;*o"il 
iairó ř; ''óP 

VK;J' Roskvtovatel ie povtnen

upozornit na zre'mou nevhodnos, o"ú;ů;;i!J"r,.r!, rc"rl-uy mohlv mít zanasledet vznik škody'

Poskymvate} se zavazu|e zachovat mičeniÍvost o informacích, které mu byly v souvislosti s touto

smlottvou poskytnuty druhou o.1""-t#"';,i;ěr"a '-b";il; 
ou.r'oani ,'iemství' Tyto povinnosti

řva}íiposkončeniiáto,*rouv1,.Beaor*udunaustanov*nii"r'o*článku,.stranymohouzpřístupait
důvěrné informaie, pokud ,9 }..* ;;;;d";il piil;;i piávními předpisy či závazn1rml

rozho dnutí*i'o'iJí e il iný't' státních org ánů'



Poskytovatel se zavazuje, že bude průběŽně informovat objednatele o všech skutečnostech
a postupech, které zjistí při ýkonu své činnosti a ieŽ mohou mít vliv na úspěšnou realizaci plnění
předmětu této smlouvy a na změnu pokynů objednatele.

Poskytovatel je povinen uclrovávat účetní zřnnamy vztahující se k předmětu plrrění r'eřejné zakázky
v elektronické podobě.

Pcskytovatel 'nude pc eelou dabu realizaee plněrri mít rrzavŤené

- pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
_ zákonné pojištění CK proti úpadku, případně jiné odpovídající pojištění poslqgtovatele

v' PRÁVA A PovtNNosTI 0BJEDNATEIE

objednatel je povinen předat Poskytovateli včas úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou

nezbytně nutné k vócnému plněrrí předmětu srnl*uvy, pokud z iejich povahy nevyplývá, že ie rná

zajistit Poskytovatel v rámci své činnosti.

Qbjednatel je povinen Poskytovateli za činnost provedenou řádně v souladu s touto smlouyott
vyplatit odměnu, a to Ve qýši uvedené v článku VI. této smlouvy.

vI. ÚDMĚNA z.& PO5KYTNUTÍ sLt'ŽEB

objednatel se zavazuje za poskytnutí služeb v souladu s Výzvou k podání nabídky a nabídkou
posk-ylo.latgl e uhr:d j t za r e alizaei pj n ění částku :

37z.BBa bez DPH, ti'+72.0a0,- Kč včetně DPH.

V ceně lsou zahrnuty veškeré nutr:é a uznatelné náklady spolené s řádnýrn za|ištěnírn předmětu této

smlouvy.

Cena obsahuie i případné zqýšené náklady spojené s qivojem cen vstupních nákladů, a to po celou

dobu plnění předmětu smlouvy'

Smluvní cena je stanovena jako nejuýše přípustná po celou dobu plnění' objednatel připouští
přelcr.cčení qýše nabídkcvé eeny pouze v souvislcsti se změnou daňových předpisů.

vll PIÁTEBNÍ PoDMÍNry

Poskytnuté služby budou fakturovány ve qýši odpovídající částce uvedené v článku VI. této Smlouvy,

a to vždy po poskyťnutí služeb za jeden kalendářní měsíc

ZáIohy nejsou sjednány.

splatr}ost daňového dokladu je 30 dnů od doručení obiednateli. Povinnost zaplatit je splněna
připsáním přís!ušné částky na ričet Poskylovatele'

Účetní daňorr,ý doklad fťaktural musí splňovat náležitosti daňového dokladu (dle zákona č.563/1'991
Sb., o účetnictvi ve znění pozdějších předpisů} včetrrě přesného označení projektu, ze kterého je
veřejná zakázka financovaná [registrační číslo projektu, název projekfuJ.

Platby za poskytnuté služby budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet

Poskytovatele který je uveden na faktuře'

v[It. sANKČttí uígnNÁ*Í

Pokud Poskytovatel služeb bude v prodlení s poskytováním služeb je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokufu ve qýši 0,05 0/o z celkové ceny [tj. vč' DPHJ za kďdý den prodlení překračujícího
Z dny" Nárokováním, resp. úhradou této smluyní pokuty není dotČeno právo objednatele na náhradu
škody. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuie smluvní sEanu povinnosti splnit zajišťovanou povinnosl
odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu' 0bjednatel má právo

smluvrrÍ pokuty odečíst zhotoviteli z faktury.



V přÍpaclě zpoždění CIbiednatele se zaplacením jednotliqých faktur je Poskytovatel oprávněn účtovat

objeónatell smluvní pokutu ve qÉši 0,05 % z nezaplacené část}ry [ti.vč. DPH) za každý den prodlení.

UsIenor''ením o p*vinnosti ubradit smluvní p*kutx ne;rí dotčeno práve: rra xáhradu škody'

lK QDPovĚnNosr zAŠKssU

Poskytovatel je povinen učinit veškerá opaďení potřebná k odvrácení škody nebo k ieiímu zmírnění'

Pos]*.to.*:ate! nahradí objeclnateli škodu v plr:érn regsahu" pokud byla zpťrscbena r''adný'rn plněním

předmětu této smlouvy nebo nesplněním některé povinnosti Poskytovatele stanovené právním

pr*dpi.u* nebo touto smlouvou. Poskytovatelbere qislovně na vědomi že škodou mohou bfi i např.

ia'qkie rrložené oblednateli poslqgtavatelem fi.ae^*čni pcdpory i iinými crgány a instiťucemi za tc, že

projekt není plně či částečně zrealizován dle projektové žádosti z důvodu spočívajících na straně

Poskytovatele.

x' osTATNÍ ulrurtÁNÍ

Poskytovatel bere na vědomí že znéní této smlouvy můŽe být uveřejněno na profilu zadavatele dle

zákc:"ra 73712fi*6 Sb., o veřeiných zakázkáeh, ve znění pozděišíeh předpisů, či vr'ebových stránkách

poslqrtovatele podpory, a že bude k dispozici příslušn1fon kontrolnim orgánům,

Poskytovatel se zavazule dodržovat pravidla publicity 0P vK na všech dokumentech souvise!ícíctt

s piněním předmětu snriouvy'

Pos}rytovatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně příloh a dodatků, veškeré

arigil}áty ričaťn{ch dokladů a arig'rnáiy da]šíeh dtlkumentů souvise!ících s realizaeí veřeiné zakázky

minimálně do roku 2a?5 v souladu s podmínkami oP VK, pokud jiný zákon neurčí jinak Výše

uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/199L
Sb., o účetnietvi ve znění pozdějších předpisů a r'zákoně č. 499/2004 5b., o arcřrivnictyí a spisové

službě a o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými
xprávními předpisy CR.

Poskytovatel je povinen v souladu se zákonem č, 32af2aa1 sb', o finančni konffole, ve znětrí

pozaě;šicrr práapis*, nařízením Komise tEs] č. 1sz9/zaa6, kte{ým se stanoví prováděcí pravidla

il nařízení riaay 1ns1 č.10s3/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit všem

subie}rtům op.br'ne.'i.* k qřkonu finančni korrtroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena,

proué't kontrolu oónaan souvisejících s plněním zakázky, pos[ytnout osobám oprávněným k

ýkonu kontroiy veškeré doklady souviseiící s realizací zakázl<y a poskyEnout součinnost všem

osobám oprávněným k provádění kontroly, a t3 po dobu danou právními předpisy Čn t 1eilcir

archivaci fzákon č.563/i9gL Sb., o účetrrictví ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 23512004 Sb.'

o dani z prioane hodnoty, ve znění pozdějších předpisů]. Poskytovatel služeb bere na vědomí, Že

Poskytovátel dotace !e oprávněn provést u projektu nezávisiý vnější audit" Poskytovatel je povinen

při výkonu auditu spolupůsobir 
-Poskytovatel 

zajišťuje, aby stejnou povinnost ve vztahu k plnění

předmětu veřejné zakázlry plnili i subdodavatelé.

xt. zÁvĚREČnÁ usreNovENí

Změny a dodatky této smlouvy mohou b1ft provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky,

pcdepsanými cprávněnými zástupci cbcu stran.

Smlouva nabyváplatnosti dnem podpisu obou smluvních sťran.

obledr:atel a Peskf.avatel maií právo td smlou..ry odstoupii z důvodu jeiího podstatného porušerrí'

Za podstatné poruiení se považuje i zpoždění realizace plnění dle harmonogramu, které trvá déle než
jeden měsíc, a které ohrožuje realizaci celého projektu.

Poskytovatel nemůže bez souhlasu 0biednateie postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.



Smlouva ie vyhotovena ve třech steinopisech s platností origináIu, přičernŽ objednatel obdrŽí dvě

a Poskytovatel jedno vyhotovení.

.ane '..í..?:. .(..-La { {

WL
Ing. Pavel}alek" ředítel školy

, opat ib l"{ c/ne- 3 4 7 ^ Zar'€

?z'p,'yrl r-F-/t ZzeLu /ypJ/rEL C-/t

Poslrytovatel

TralŤ'"-''T*#i9Ť.
'ři' 'řzďqsa 6bl s96' mob' 608 821 778
'"''''-' lČ, 444t2l85zÁxranlqÍ.šxi: :-.q

svaté Zdisiavy KopÍi v,iicc
742 21 KoPŘ1Vl\ICE

okres No,",".Í Iiči:.
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PřÍloha č' 5

Specifikace předmětu veřeiné zak ázky

Název zalriázlry:

,,Zaltraníční iazykově_vzdělávací pobyt pro žáky a učitele ZŠ svaté Zdislav-y_

Kopřivnice"

Veřeiná zakázka ie rozdělena na části. Do kaŽdé části podává uchazeč samostatnou
nabídku

Část t. |azykově_vzdělávací pobyt pro 40 žáků a doprovod 4 učitelů ve Velké Británii.

Počet účastníků

Nabídka:

44 {4a žáků plus doprovod 4 dospělých]'

4A+4

Místo realizace

Nabídka:

Velká Británie

Velká Británie - Londýn

Jazyk kurzu a jeho
rozsah

Nabídka:

Anglick4ý, 9 vyr:čavacíeh hodin [min. 45 min.]

Anglický jazyP', 9 qtrč*vacích trodin [po 45 min] ve dr'ou dn*ch

Typ kurzu

t*J qhírlba.

obecný jazykoý kurz pro Žáky 2. sfupně základní školy

*b*crrý iazyk-*vý kurz pr* žáky ?. sfuprrě základní škoiy

Ubytování

Nabídka:

Minimálně 4 noci v hostitelské rodině nebo pensionu/hotelu
standardu odpovídajíeímu min. 2 hvězdičkám'

4 noci v hostitelské rodině

Stravorláni

Nabídka:

CelodennÍ _ skládajíeí se ze snídaně, obědu/obědovétro baličku,
večeře.

Celodenní - si<lárlajíeí se ee snídaně, o}:ědovélio balíčku, večeře.

Doprovodný
prÚgram

Nabídka:

Zajištění min. 2 poznávacích akcí atoz následujicích mís* Exeter,
eardiťt, Eath, DartrnÚúť Nationai Parh eambridg*, íJxfbrd, Greenr*rich,

Brighton, Stonehenge, Plymouth, Windsor, Canterbury, plus poznáv ací
qýlet po Lond1forě. Y neděii účast na katolické příp. anglikánské
bohosluŽbě.

Zajíštění poznávacÍch akcí: Greenwich, Brightory poznávací yýlet po

Londy.ně. V neděli ůřast na katciické příp. an5likánské bo}roslužbě'

Možný termín
re*lizace plnění

t'Jebídka:

1. 10. 2015. - 20. LZ. 201.5

Nelze reálizovatv termínu Z8. ].O' - 1' 1L' 20L5'

1. 10. ZŮ15. - 20' 1Z.2015 [ne ZB. 10. - ]-' 11' Z015]



Typ dopravy

Nabídka:

Klimatizovaným autobusem

Klimatizovaným autobusem

Poskytované služby v rámci lazykově-vzdělávacího pobytu pro Žál<t,

- zajištění dopravy ze sídia zadavatele - Kopřil'rrice - do místa pobyfu a zpět

- autobus bude k dispozici účastníkům po celou dobu pobytu a bude využíván podle
nabízeného prCIgramu

- zajištění služeb průvodce

- certifikát o splněrrí kurzu
- vstupné do navšiěvovaných objektů

- jízdné v mísťní dopravě
- cestorrní pojištění léčebných qýlch a pojištění ztráry zavazade|

- poiištění odpovědnosti za způsobenou škodu

- pojištění storna zájezďťl z důvodu nernoci

Pozn. }azykový kurz se zajišťuje výhradně pro Žáky [a0]'

Všechna ostaťní plrrění jsou zajišťor''ána pro všechn}'účasrní}ry - 44 {žáci+ doprovodJ'

Jazykov,ý kurz: 9 vyučovacich hociin (9 x 45min) obecné angličtiny - rnýuka s rodilými mluvčími

na oxford lnternational Schoolv Greenwichi (rrýuka rozloŽena do 2 dnŮ; forma vyuky intenzivní, 3

Úrovně 1azykové pokroČilosti, rozřazovací testy dostanete předem, budou se odesílat

k ohodnocení na oxford lnternaticnal Sehocl pro účely zařazeni dětí do 3 skupin, kaŽdý student

obdrŽí po ukonČení kurzu certiíikát. Vzdálenost školy od místa ubytování (Bexleyheath) je 15 km.

LoNnÝN s vÝUKoU
zahranični j*e,vkavě * vzttělávaci pobyÍ pr* žrilv

podzim 2Al5
Program:

1. den - rána i:dj*d *d školy. př*je-zd sRN, Belgie a da]e do &ansouzskéh* Calais, přeprava

trajektem/tunelem do Doveru

2. den _ přejezd do Londýna, pěší prohlídka: Whitehall, Big Ben, Parlament, Westminsterské

opatstvi, Buckinghamský palác, Burlingtonova arkáda, náměsti Piccadilly, Trafalgarské
naměstí - prohlídka Narodní galerie' tržnice Covsnt Garden, večer ubýování v rodinách"
večoře, nocleh

3. den _ snídaně, výuka (4 vyučovaci hodiny)' vylet do Rochesteru - středověke městeČko na řece

Medway, hrad' zbylry městského opevnění" muzeum s expozicí Charlese Dickense a

námořnietví, náwat do rcldin, večeře, nocleh



den - snídaně' vyuka (5 vyučovacích hodin}' návštěva muzeí die viastního vy-běru (Britské
muzeum' Přírodovědné muzeum, Muzoum města Londýna' Tate Gallery apod.), večeře, nocleh

den - snidaně, ýlet do Brightonu - prohlidka přimořského letoviska (pobřeŽní promenáda,
exoticlqi Královský pavilon)' cesta po jtžnim pobřeži Anglie do Eastbourne (skalní útesy
'Seven Sisters', 'Beaehy Head', útvar 'Thc Long Man of Wilmrngton'). návrat do
Bexley, večeře, nocleh

6' den - srridaně' v Londýně pevnost Tltvťr, p;*}:iÍdl.a C!ty" kaiedrá]a sv.P*v!a {v N* l0:t}0
bohosluŽba)' Monument" přejezd rychlovlakem DLR nebo lodí na odpolední program
v Greenwichi - přístav (Cutty Sark), prachinka tunelem pro pěši pod TemŽí na Psí ostrov,
návštěvaNániořnilro muzea? pote parkerr: Fte hvázdarr:ř a k nuitén:u poi*drríktl' odjezd do
Doveru, přeprava trqektem/tunelgm do Calais

7 . den - transit přes Francii, Belgii, Německo, návrat v odpoiedních hodinách

CK si vykaz u_ie právo zněny pořadi 'iedrptlivlich dnů s programv tak, ab1' výuka rapřipadla rra neděli.

Cenc zajezďu pra rtěti tlo Í8 let:

iř ceně :ť$e;du je :*furnuta daprts,,,a hlxusním ďr}{kor*'"Jm uuíobusem s rttažno-ríí abčerstl,ení,
přeprava tra|elaem/tunelern, 4x ubytovaní v rodirtách s plnou penzí (obědy v balíčku), 2x
dopoledne yi,ulw angličtiryl _ celkem 9 vyučovacích hodin s anglickými lektory (ténata: život
v Britónii, Lonďýn, škslství, kanver:ace), včetně pott;rzení a absolvovriní výalry, preivoďce,
pajištění zárulv pro případ úpadku CK, kompletní cestovni po1ištění (pajištění léčebných výloh,
a dp at, ě cn a s ti z a š ka du, z av a: sd. e I, s t o r nop ap l at ků} -

Pačet účasÍníka: ,{ť} + 4 x peďagogielrý cbzor Z,dflťftra


