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lNVESTICE Do RoZVo.JE VZDĚLAVÁNÍ

3.2 _ Vzor smlouvy o poskytování služby pro část 2

Smlouva o poskytování služby

uzavřená podle s 17 46 odst. 2 zákona č' 89 /2072 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNI STRANY

Obiednatel:

Zá|<|adní škola svaté Zdislavy KopřivnÍce

Štefánikova 117 /29

7 42 21 Kopřivnice

IČo: +gsgsoso

Zastoupená Ing. Pavlem Jankem, ředitelem školy

(dále jen Objednatel)

Poskytovatel:

obchodní íirma: Alla Agency Travel s. r. o.

se sídIem:

lČo:

Náni. Svobody 12,602 00 Brno

025 BB 650

bankovní spojení: Fio Banka

c.u.: 2400553658 / 2010

(dále jen ,,poskytovatel"Juzavřeli níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PREAMBULE

Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zal<ázl<y s názvem ,,Zahraniční jazykově_vzdělávací pobyt pro žáky a učitclc
ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice",
Částz'lazykový kurz pro Iednoho učitele ve Velké Británii

reg. číslo projektu 20 4. CZ.7.O7 / L.L.OO / s6.2309

název projektu k porozumění
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Před rllětcnl stlllottvy

Počet účastníků

I Vzdělávací instituce
I

[J bvtován ít _.._

] Stravování
l 't'c,,nín - rcaliZaCc

ednolro učiteleve Velké l]ritárrii v násie drrjícím rozsahu

IlI. PŘř]DMĚT sMLOUVY

jt'poskytrlutí slLržby, l<terou se pro ťrčely této snllottvy

1

rozunlí za;ištční |azykovéhokurzu pro

Místo realizace Velká tsritánie
Jazyk kurzu a je ho
rozsah

Anglicl<ý. Min. 40 vyučovacích hodin (min. 45 min.J - které budou rozděleny
do 2 pracovních týdnů po 20 hoclinách.

-Tip kurzu 
_ Q!p*q yiÉppŽeq qy\ů - zadáv a cí d o ku m e n ta c e'

C g11J1e, Ollltglish Stu di es

let tš !ě! q 
-ql1 

e-p_o ž a d a v !.<Ůjaa-4 éyeqi ! q \qr' e n ta C e

Qelq!-e'll! q !4 4{aligjsszesl4e !9.9!94ql-q!ědpyÉ!g balíčku, večeře.
V rozmezÍ od15' B. _ 20.12.2015

]rllrlění
IL

I 1yp-dppreyl-- Konlbinovaná. Letecky plus transfer do místa pobytu.

Poskytovarró sluŽby v ránrci za|rraničního kurzu pro učitele

za;is"tt:r-rí letcnl<y Z 0S|faVy IPl-ahyJ clo mís[a pobytu a Lranslet-do rnísta ubytování. V den odjezdu
ciclpt'ava na lctiště er zajištční letenl<y cltl osIravy IPrahy].

výul<oví: rrra|eriály

certifikát o splnění l<urzu splňující následující poŽadavky
l název a sícilo vzdělávací instituce
o jméno a př"íjmení účastníka
. názcv vzdělávacího programu, daťum jeho zahájení a ukončení, počet hodin, způsob

zal<clnčen í pl'o gralllLl
e I_nís[tl lt cl:rtutn vystavení osvědčení

cestovní pojištění léčebných yýloh a pojištění ztt^áty z'avazade|

pojištění odpovědrrosti za způsobenolr škodr-r

pojištění Storna zájezdů z dťrvodu nemoci

IV. PRAVA A POVINNOSTI POSI{YTOVATELE

Ptlskytovatel je poviricrr př'i plnčrrí př'eclrrlětLr tóto smlouvy poStllptlVat
0bjcclnatele a v sclulac1tr S totlto snllouvot-t, dIe platných právních př'edpisů a
YzděIávání pro konkurenceschopnost fdále jen ,,0P Vl("J' Poskytovatel je

nevhodnost pol<ynů objednatele, l<teré by mohly mít za nás]edek vznik škody.

Posl<ytovatel se zavazuje zachovat rnlčenlivost o informacích, kteró mu byly v souvislosti S touto smlouvou
poskytrruty druhou StranoLl jako clůvěrné nebo jako obchodní tajemství. Tyto povinnosti rrvají i po skončení této
smlouvy. Bez ohleclLr na tlslanovení tohoto článku, Strany tlohou zpřístupnit důvěrné inforntace, pokud to bucje
požaciováno plal-nýnri pr'ávr'ríIlrÍ 1lřcdpisy čiz'ávaznýnli r'ozhodnutírni s^oudů či jiných StátníCh orgánů.

Poskytovatel se zavazuje, Že bLrde prťrběŽně infbrnlovat Objednatele o všech skutečnostech a postupech, které
zjistí při výkonu své čÍnnosťi a jež mohou mít VliV na úspěšnou realÍzaci plnění předmětu této smlouvy a na
zlrlčnlt pokynů 0 bj ec1 natclc.

Posl<ytovatel je povinen uchovávat účerní z'áznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázl<y
v eleI<tr'onické podobě.

s odbornor-r péčí podle pokynů
podrnínek operačního programu
povinen ltpozornit na zřejmou
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lNVESTICE Do f]ozvo.]E VZDĚLÁVANÍ

Poskytovatel bude po celou dobu realizace plnění mít uzavřené

- pojištění odpovědnosti za způsobenou škodll
- zákonné pojištění CK proti úpadku, případně jiné odpovídající pojištění poskytovatele

V. PRÁVA A PoVINNosTI oBJEDNATELE

objednatel je povinen předat Posl<ytovateli včas ťrplné, pravdivé a př'ehledné infbrnlace, jeŽ jsor-r nezbytně nutné

k věcnému plnění předmětu smlouvy, pokud z je1icll povahy nevyplývá, Že 1e ná zajistit Pclsl<ytovatel v ránrci své

činnosti.

0bjednatel je povinen Poskytovateli za činnost provedenou řádně v soulaclu S tollto smlouvot_l vyplatit odměnr_r, a

to ve výši uvedené v článku VI' této smlouvy.

VI. oDMĚNA ZA PoSKYTNUTÍ SLUŽEB

0bjednatel se zavazujc za poskytnutí s]užeb v souladu s Výzvou k podání nabídky a nabíd]<ou pclsl<ytovatele uhradit za
realizaci plnění částl<u:

56 1B5,- I(č bez DPH, tj. 56 1B5,- Kč včetně DP[l.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nutné a uznatelné náklady spojené s řádným zajištěnínr předmětu této smlouvy.

Cena obsahuje i případné zvýšené náI<lady spojené s vývojem cen vstupních náklaclů, a to po celou dobu plnění
předmětu smlouvy.

Smluvní cena je s[anoVena jako nejvýše přípr'rstná po celor'r dobr'r plrrění. ObjecinateI připouŠtí př'ekročení výšc

nabídl<ové ceny pouze v sotrvislosti Sc ZIněnoll daňových př-eclpisťr.

VII. PLATEBtvÍ poprraÍrury

Poskytnuté služby budou fakturovány ve výši oc1povíciající částce uveclené v článku VI. této Snllor'rvy, a to vždy po

posl<ytnr.r tí služebza j ed en kalendá řn í m ěs íc

ZáIohy nejsou s; ednány.

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od doručení Objednateli. Povinnost zaplatit je splněna připsárrírrr

příslušné částky na účet Poskytovatele.

Účemí daňový doklad (faktura] musí splňovat náležÍtosti daňového dokladu fdle zákona č.563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně přesného označení projektu, ze kterého je veřejná za|<ázka

financovaná (rcgistrační číslo projektu, název projektu).

Platby za posl<ytnuté služby budou probíhat bezhotovostníIl převoclent na barrkovní úče t l)oslt5lt9y31g1e, i<tcI'ý jt:

uveden na laktuř'e.

VItI'sANKČNÍ uIrpruÁruí

Pokud Poskytovatel služeb bude v prodlení s poskytováním sluŽeb je povincn zaplatit objcdnateli snrluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceIl<ové ceny (tj. vč. DP}1] za každý den prodlení překračujícího 2 clny. Nárokováním,
resp. úhradou této smluvní pokuý není dotčeno právo objednatele na ná]rradu škocly. 'I.aplacení smluvní poktlty
nezbavuje smluvní Stranu povinnosti splnit za1išt'ovanou povitrnost. odstoupení ocl sntlouvy nemá vliv rra

povinnost zaplatit smluvní pokr-rtu. 0bjednatel má právo smluvní pol<uty odečíst zhotoviteli z íaktury.

V případě zpoždění objednatele se zaplacením jednotlivých faktur je Posl<ytovatel oprávněn účtovat Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 o/o z nezap|acené částky (tj' Vč. DPH) za l<aždý den procllení.

Ustanovením o povinnosti uhradit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody.

a.. ,.

^.1'

.,*
0P v!darnviil

IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU
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lNVEt]TlCE Do ROZVOJE VZDELAVÁN|

Posl<ytovatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

PoskytovateI nahl'adí objednateli šl<odu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadnýrn plněním přednrětu této
snllouvy nebo nesplněnír-n rrěkteré povÍnnostÍ Poskytovatele StanoVené právním přec1pisem nebo touto
sl-ttIouvou.Posl<ytovatel bcre výslovI-rě na věclorní, že škoclou nrohou být i např. sankce uložené Objednateli
poskytovatelcnrfinančrrí potipory ijinými orgány a institucemizato, Že projekt není plně či částečně zrealiz'ován
cilc projektové žáclosti z důvodir spočívajícíclr na straně Poskytovatele.

X. osTATNÍ UJEDNÁNÍ

Poskytovatel ber'c' na vědomí, že znění této snrlouvy můŽe být uveřejněno na profilu zadava[ele cile zákona
I37 12006 Sb., tl veř'cj trých zakázl<ách, vc znění pozclějších předpisťr,či rvebových stránkách poskytovatele
poclpor'y,a že br"rcle k c1is1ltlzici příslr-ršnýr'n l<ontrolnínl orgánůnr,

Posl<ytovatel se zava'l'ttje doc1rŽovat pravidla publicity OP VK na všech dokumentech souvisejících s plněním
př'edmětu smlouvy.

Poskytovatel se zavazi-rje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně příloh a dodatků, veškeré originály účetních
dokladů a originály dalších dol<umentů souvisejících s realizací veř'ejné zakázky nrinimálně do roku 2025
v souladu s podnrínkarli oP VK, pokud jiný zákon neurčí jinak. Výše uvedené clokurnenty a účetní doklady buclou
trchovány způsobcrrr uvedcným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdě;ších předpisťr a v zál<oně č.
499 12004 Sb', o ar'chivnictví a spisovó slLržbě a o zn'rčně něktcrých zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů, a
v sor-r]acli-t s dalšírrri platnýnri právnírr-ri předpísy ČR.

Posl<ytovatel je povine n v sotrladu se zákonem č. 32O /2001Sb., o finanční kontrole, Ve Znění pozdějších předpisů,
tlař'ízením Konrise (LrS) č. 1B2B/2006, kterýrn se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES] č.IOB3/2006 a
v sor'rladu s dalšími pfáVními př_edpisy Čn a ru umoŽnit všern subjektům oprávněným k výkonu finanční kontroly
pI'ojel<tu, z jehož' prostř'cclkťr je dod;ivl<a hrazena, provést kontroIu doklarlťr sor-rvisejících s plněnínl zakázky,
poskytnout osobilnr oprávnčnýnl k výl<orru kontroly vcškeré c1oI<iady související s realizací z'akázky a posl(ytnout
souČinnost všerrr o.sobítr'n opr-ár"'nčnýnl i< provádění'I<oI'rtroly, a t-o po dobr-r clanou právními přeclpisy ČR t<;e;ictl
irrchivaci (zákon č.563l1991 Sb., o ťrčetnictví, ve znění pozciějších přeclpisů, a záI<on č'235/zOO4 Sb., o dani z
př-idané hodnoty, ve ztrět-tí pozclějších předpisů]. Pos}<ytovatel služeb bere na vědomí, Že Poskytovatel ciotace je
oprávněn provést Lr projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
PoSkytovatel zajišt'Lrje, aby Stejnou povÍnnost ve vztahu k plnění předrrrětu veřejné zakázky plnili Í

slrbdodavatelé.

XI. ZÁVĚREČruÁ usraruovntvÍ
'Znlěny a dodatl<y této srrrlouvy nrohou být provedeny pouze písemnými a číslovanýnri riodatky, podepsanými
oprávněnýrni zástupci obou stran,

Snrlor-rva nabývá platrrosti clnerrl podpisu <lbot-t smlr-rvních stran'

0bjednatel a Posl<ytovirtel nlají pl'ávo oc1 smlouvy
porr-ršení se považtlje i zpoždění realizace plnění
ohroŽuje realiz;'lci celóho 1lrtljcI<tir.

Posl<ytovatel ncnrťtŽe bcz solrhl;tsu 0bjednatele
osobě.

postollpit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

ffiďi:.'i'iiÍĚ:ffi

odstoupit z důvodLr jejího podstatrróho porušení'Za podstatné
dle harmonogramLl, které trvá déle neŽ jeden měsíc, a l<tcré

Srrrlouva je vyhotove na ve třcch stejrropisech
jedno vyhotovení.

V {: p.&::L..::'-^|....,ln" j-o.s_. &'rÍ-' " "1 " "

s platností originálu, přičemž 0bjednatel obdrží dvě a Poskytovatel

V Brně dne 30.7'2015
!'.]árn SvoLlcť"l 

-i':

602 0[] i ri'r-'

CleC.h f i' lli: i'-

Ing. Aleš Bárta, j natel
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Specifikace

Jazyková škola: CENTRE OF ENGLISH STUDIES (UK)

Destin ace: Velká Británie

Specifikace nabídky:
obsahcm nabíclk;'.ic konrplexrrí Zaiištční dvoutýclenníhtl .|azykovóho I<rrrzu anglickÓho.iazyka

v LJK pro učitele. včetně zajištčrii souvise.jících služcb 11le zac1ávací cltlkr:tlrentacc (l'iz. níŽe).

Jazykový kurz:

hodnoty pro dvoutýdenní
pobyt na.jednoho studenta

UčitcIé absolvu.ií kurzy,V roznrezí ocll5' 8. _-z0. |2' 20 l5 dIc poŽadavku zaclar'atclc'

Nabízcný.jazy|tový kr'rrz bucle obsahovat v souIadu se zadávací clrlkunlcntiioí:

- clvoutýdenní kurz angličtiny zaměřený na zlepŠování jazyl<ových kclmpetencí

obecně'
- l0 výukovýclr dnů během pracovních dnů, v rozsahu 20 lekcí týclně, (tj.40 lekcí

ce lke m),
_ intenzivní fornra výuky v.iazykovó úrovni clle zadávací dokurrlentacc,

- c1élka.|ec1nó 1ekce 45 miri.'
- veškcré stuciijní lnateÍiály souvise.jící s výukor:'

Termín konání kurzů:

Konkrétní moŽné

termíny konání kurzu:
Výbčr termintt zltvisí na vtllbč zaclavatele a nemá vliv na ce Ikovtlrr ccnu nabicll<_v'

Ubytování:
hodnoty pro dvoutýdenní
pobyt

LJbytování.ie za.iištěno dle poŽadavků v zadávaci dokunrentaci.

Strava.ie za.jiŠtčna po celou dobu konání kurzu dle poŽadavků zztdávzrcí dokLtmentace.

Strava:
hodnoty pro dvoutýdcnní

pobyt

Doprava:

Doprava.i e za.j iŠtěna clle poŽadavků zadavatele.

Celková cena zahrnujc
následu.iící položky:

Zaiištční.jazykových kurzů a souvisc.iících slLrŽeb..jak.je uvct'lctlrl v 1óttl nabiilcc výše .

Sor'rčtistí ccny je z1troveň:

- Úirracla za konáni.jazykového kurzu včctně všcch poplatkt'i s tírn spo.]crlých.

_ úhrada všcch poplatků účastníka spo.icných s přimou účastí účastníka rla povinných

aktivitách v místě l<onání kurz.u,

- ťrhracla a zajištční ubytováň'í,

- úhrada a Za.iištění stravování,
' úhrada a Za.iištční dopravy v rozsahu dle zad1rvací dokutlentace,

- vystavení Osvčdčení o absolvování kr-rrzu dlc poŽaclavkťr zadiivací dokLrntcntace;

_ úhracla a Za.iištění ccstovnÓho po.iištění v rozsirhu cllc zaclávací tlclkutncntacc

- oslovenízahraniční.jaz;'kovóškoIy.
- <lohodnutí tcnnínu dle moŽností školy a poŽadavkťt zaclavatclc'

- zaiištění poradensl<é sluŽby po celou clobu kr-rrzu pro účastníky'

- po.i ištění proti úpadku dodavatele dle zákona č. l 59/1 999 Sb'

.--__'.''-_--

f -,rrr." t .'"t l..'/ 
"l 

I I "* I tt''-' * l 'l'll i1"" -l- - 
-l 

-, --l
l L'.no ,, l stu(lťnta l so tns.- r<c I o xe | 5r' lx5'_ K" 

I1""'*r-lll
fu r. -i 'ň''__*. II Cclra cclk'errl 

l 
5o l85.- Kč 

, '. 
I

(0%) - osvobozcno o<l DP|I. zahraniční.jazykový kurz. mezinlrrodní přcprava) 
Pffi

Ccna.ie kalkulována.iako komplcxní za vŠechny výše uvcdené sltrŽby a.je konc.ná \flii }

Cenová kalkulace:

---a',or
' 602
..eCh
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Prohlášení o počtu stran

Nabídka k zakázce

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a učitele Zš svaté Zdislavy Kopřivnice _ část 2
obsahuie 15 stran.

V Brně dne:30.7.2015

KoNEc NABíDKY

Aleš Bárta, jednatel Alfa ravel s.r.o.
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