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Smlouva o poskytování služeb

|.

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

Zastoupena: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

Zapsaná: Vysoká škola, zřízená MŠMT, nezapisuje se do OR

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava

čís'oúčtw _
Objednatelje plátcem DPH.

dále jen „objednatel“

2. Goodfeel Max Trading s.r.o.

se sídlem: Matiční 2255/12, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

Zastoupen: Ing. Janem Rušajem, jednatelem

Zapsán: Spisová značka C 36411 vedená u Krajského soudu v Ostravě
lC: 286 43 194

DIČ: CZ28643194

Tel.:

e-maíl:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

čís'oúčtw _
Poskytovatelje plátcem DPH.

dále jen „Poskytovatel“

 



II.

Základní ustanoveni

Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. ! této smlouvy jsou v souladu s právní

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních

údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

.Je-Ii poskytovatel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. l odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě

změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to

kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li poskytovatel plátcem

DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Účelem smlouvy je zajištění organizace a programu společenské akce pro objednatele.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k provádění služeb, které jsou předmětem této
smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí poskytnout objednateli služby
spočívající vzajištění organizace a programu společenské akce v areálu HEIPARK
Tošovice, a to v termínech dle požadavků objednatele, uvedených v čl. V. této smlouvy
(dále jen „Služby“ nebo „dílo“).

Objednatel se zavazuje služby provedené dle této smlouvy převzít a uhradit
poskytovateli za ně cenu podle čl. IV. této smlouvy.

Poskytovatel je povinen zabezpečit v rámci služeb podle odst. 1 tohoto článku smlouvy:

a) Příprava konceptu společenské akce

b) Program společenské akce včetně služeb moderátora, a to i při nepříznivém
počasí

c) Dopravu techniky a přípravu pódia včetně ozvučení

d) Workshopy na témata dle dohody s objednatelem

e) Obsluhu

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Cena

Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu skutečně poskytnutých služeb, a to
v souladu 3 odst. 2 tohoto článku smlouvy.  



Cena za provedení díla je cena předpokládaná aje sjednána následovně:

*Cena'bez DPH, f DPH 21%

352 000,- 73 920,- 425 920,-

 

  

 

    

 

Organizace spolecenske akce

23.5.2019 a 30.5.2019     

Konečná cena bude stanovena na základě detailního sestavení programových prvků a

zvolené techniky sohledem na počasí a bude fakturována dle reálného využití

produkčních i programových prvků. Vpřípadě dalších požadavků a změn ze strany

Objednatele budou tyto účtovány také na základě reálné spotřeby a využití. Změny

může objednatel požadovat elektronicky — emailem, sms i ústně nebo telefonicky.

Součástí požadavku bude i souhlas se souvisejícím navýšením rozpočtu, které

Objednatel uhradí bez výhrad v plné výši.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.

Daňový doklad bude vystaven ve lhůtě do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného

plnění. Cena je stanovena za kompletní provedení služeb dle předmětu smlouvy a jsou v

ní obsaženy veškeré náklady Zhotovitele spojené s poskytováním služeb.

Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu — faktury vystavené

Zhotovitelem poté, co bude smluvními stranami podepsán předávací protokol, tj. po

dokončení a předání Díla Objednateli; splatnost daňového dokladu — faktury je 14 dnů

od data vystavení faktury.

Objednatel poskytne zálohu ve výši 60 % ze smluvní ceny a zbývající cenu po odečtení

zálohy uhradí po ukončení společenské akce. Tato částka bude sloužit v případě

zrušení akce ze strany objednavatele jako poplatek a úhrada za již provedené přípravné

produkční a technické práce a rezervační zálohy.

Objednatel je povinen cenu za služby zaplatit poskytovateli bezhotovostním převodem

na platební účet poskytovatele uvedený vdaňovém dokladu — faktuře. Objednatel je

povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu — faktuře, pokud

nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat

variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

V.

Doba plnění

Poskytovatel bude služby dle čl. |||. této smlouvy poskytovat v těchto termínech :

a) 23.5.2019

b) 30.5.2019

Požadovaná služba je provedena, je-li dokončena a předána objednateli.

VI.

Místo plnění

Místem poskytnutí služby je areál HElPARK Tošovice, Tošovice 72, 742 35 Odry, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII.

Kvalita poskytovaných služeb, práva z vadného plnění, záruka za jakost

Poskytovatel je povinen poskytovat služby dle čl. ili. této smlouvy vdohodnutém
rozsahu, jakosti a provedení.  



2.

3.

4.

Poskytovatel je zejména povinen:

a) Provést služby řádně a včas;

b) Řídit se při provádění služeb pokyny objednatele a vždy jej upozornit na nevhodnost

jeho pokynů, pokud je za takové poskytovatel považuje a mohou mít vliv na

bezproblémový, bezpečný a také hospodárný provoz;

c) Dbát při provádění služeb dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotni, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;

d) Postupovat při provádění služeb s odbornou péčí.

Poskytnuté služba má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Vady služby budou poskytovatelem odstraněny bezplatně.

VIII.

Platební podmínky

V souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(dále též zákon o DPH), sjednávají smluvní strany dílčí plnění vrozsahu skutečně

provedeného plnění na základě služeb dle čl. lll odst. 3 této smlouvy. Dílčí plnění

převzaté objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Zálohová platba je

sjednána dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy.

Je-Ii poskytovatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny poskytovaných služeb

bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona oDPH a

náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura bude

vystavena po převzetí služby poskytnuté na základě dílčí objednávky dle čl. lll odst. 3

této smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat:

a) označení a datum smlouvy, ke které se vztahuje,

b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. l odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. ll odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) lhůtu splatnosti faktury,

d) lČ objednatele,

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu,

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo elektronicky
na e-mail objednatele. Stejná lhůta splatnosti platí také při placení jiných plateb
(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné faktury
poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení nové faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za službu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

 



.0
3

IX.

Sankce

Za prodlení s poskytováním služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny služeb, s jejichž poskytnutím je poskytovatel v

prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za poskytnuté služby sjednávají smluvní strany

úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze

vymáhat samostatně v plné výši.

X.

Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.5.2019.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah kdykoliv vzájemnou písemnou dohodou

nebo výpovědí s 30 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi

druhé smluvní straně.

XI.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu

včetně příloh a dodatků v Registru smluv. Plněním povinnosti uveřejnit smlouvu podle

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je pověřen objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy apodepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti

plynoucí ze smlouvy třetí straně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu

obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím

obsahu, což stvrzují svými podpisy.

     

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.

_ - _ r _ [

VOstravěd : ........ 5..U.l'....m$.. VOstravědneJ/Á/Á//

doc. . ng. Ing.Jan'Rušaj

ředitel VEC jednatel

VSB — TUO, VEC Goodfeel Max Trading s.r.o.

 


