
LIBEREC
NA BOJtŠTl

U"

SSaMS

STŘEDNÍŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v zM% ' :
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1. Ucastnlcl smlouvy 02
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Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou,
'j' ¢/É (/Ý "0'9

Dň7,
Zhotovitel:
Střední zdravotnická škola a VyŠŠí odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková
organizace
SIdlo: Kostelní 9, 460 31 Liberec, lČ: 00673731
Zastoupená: Mgr. Janou Urbanovou, ředitelkou školy

Objednavatel:
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Sídlo: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3, lČ: 00671274

Zastoupená: Ing. Zdeněk Krabs Ph.D., ředitel
Zapsaná u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl Pr, vložka 791
Číslo účtu: 30838461/0100

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.
Otázky touto smlouvou neupravené se řidI právním řádem České republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace teoretické části vzdělávacího programu akreditovaného
kva|ifikačnjho kurzu ,,Sanitář" a účast Členů zkušební komise na závěrečných zkouškách účastníků
kurzu.

Osnova kurzu, technické zabezpečeni a personálnI obsazení kurzu budou v souladu s teoretickou části
vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačnIho kurzu ,,Sanitář", akreditovaného MZ ČR pod č. j.
21722/2014-10/ONP ze dne 13. 5. 2014, kde je zhotovitel uveden, jako smluvní zařizeni.

3. Termin provedení díla

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno:

· Teoretická část kurzu ,,Sanitář": 5. 2. 2019 - 30. 3. 2019
· Závěrečné zkoušky účastníků kurzu ,,Sanitář": 9. 4. 2019 - 11. 4. 2019

e-mail: sosag@seznam.cz
www: www.sosaq.cz
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4. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

a) Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo, které je předmětem podle této smlouvy v dohodnuté lhůtě
b) Objednatel předá zhotoviteli před zahájením teoretické části kurzu ,,Sanitář" seznam účastníků.

5. Ujednání o ceně

Cena díla, která je předmětem podle této smlouvy, činí 4 778 KČ za každého účastníka kurzu ,,Sanitář"
teoretické části kurzu.

Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů ode dne vystaveni.

6. Závěrečná ustanoveni

a) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.
b) Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jeden.
C) Účastnici této smlouvy prohlašuji, že si text smlouvy důkladně pročetli, s obsahem souhlasí a že tato
smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojuji své podpisy.

VLibercidne Ĺ?.

Za Zhotovitele:

Příloha:
1. výpis z Usneseni ZK
2. Rozhodnutí o uděleni akreditace

Za Objednavatele:
l

Ing. Zdeněk Krab Ph.D.

e-mail: sosaR@sezna m.cz
WWW: www.sosaR.cz
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