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Smlouva o zajištění konference

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jako „smlouva")

Poskytovatel:

Solan Trading s.r.o.

sídlem: nábřeží Dukelských hrdinů 531, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

jednající: Ing. Josefem Valchářem, jednatelem

IČ: 28602510

ENČ: C228602510

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34138

BankovníspoJ—enf:_
(dále jen „poskytovatel")

Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

IT4Innovations národní superpočítačové centrum

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

jednající: doc. Mgr. Vítem Vondrákem, Ph.D., ředitelem

IČ: 61989100

ENC: CZ61989100

veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

je plátcem DPH

bankovní spojení:

(dále jako „VŠB-TUO" či „objednate|")

l.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zajištění konferenčního sálu a občerstvení pro účely konání

konference HPCSE 2019 ve dnech ZO.-23. 5. 2019, kterou pořádá lT4Innovations národní

superpočítačové centrum, za podmínek dále stanovených v této smlouvé.

2. Za podmínek uvedených níže poskytovatel dodá a ve prospěch objednatele provede předmět

plnění (službu) a objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou úplatu (cenu

služby).

3. Předmětem plněníje:

a) Zajištění konferenčního sálu pro nejméně 100 osob vč. stolu pro práci s laptopem.

Konferenční sál dále bude:

a. umožňovat připojení do el. sítě pro účastníky konference,

b. pokryt Wi-Fi signálem,

c. disponovat projekční plochou,

d. disponovat ozvučením a dvěma mikrofony,

e. disponovat flipchart tabulí a

f. disponovat řečnickým pultem s připojením v rozhraních VGA a HDMI.

b) Zajištění občerstvení pro účastníky konference, které se bude skládat z:
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a. coffee breaku 5x,

b. obědu 4x a

c. večeře 3x.

to vše podle specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Počet osob bude přesně

specifikován nejpozději 5 pracovních dnů před počátkem konference.

IL

Místo a termín konání konference

1. Konference se bude konat na hotelu Soláň, Bzové 339, 756 05 Karolinka, ve dnech ZO.—23. 5.

2019.

llI.

Cena a platební podmínky

1. Cena služby bude účtována vpřípadě jídla dle upřesněného počtu osob, které se zúčastní

konference (ve smyslu čl. | odst. 3 smlouvy), cena služby v případě nápojů bude účtována dle

skutečné spotřeby.

2. Výše ceny jednotlivých položek dle přílohy č. 1 smlouvy byla poskytovatelem předložena

v rámci nabídky, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a vtéto výši byla akceptována

objednatelem. Tato cena jednotlivých položek zůstane neměnná po celou dobu trvání

konference a složíjako podklad pro výpočet konečné ceny poskytnutých služeb.

3. Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny —

zvýšení sazby DPH, a to tak, že poskytovatel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň

zpřidané hodnoty vprocentni sazbě odpovídající úpravě účinné kdatu uskutečněného

zdanitelného plnění.

4. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele včetně nákladů na dopravu,

mzdy, obsluhu apod.

5. Celková cena bude objednatelem uhrazena na základě vystavené faktury (daňového dokladu)

po řádném provedení/dodání služby ve všech jejích částech dle této smlouvy. Lhůta

splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od převzetí faktury

objednatelem.

6. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu objednatele na účet poskytovatele

uvedený ve smlouvě. Nebude—li faktura obsahovat některé náležitosti nebo bude chybně

vyúčtována cena či nesprávně vyplněn název objednatele, je objednatel oprávněn vadnou

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy.

7. Ve vrácené faktuře vyznačí objednavatel důvod vrácení. Druhá strana provede opravu

a vystaví novou fakturu. Vrátí—li objednatel fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

IV.

Odpovědnost za vady

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady — dodání služby poskytovatelem v kvalitě, která

neodpovídá předmětu smlouvy a nabídce podané poskytovatelem, je objednatel oprávněn

požadovat po poskytovateli její bezplatné odstranění ve lhůtě, kterou objednatel

poskytovateli za tímto účelem stanoví, aby byl dodržen předmět a účel smlouvy. Objednatel

má vůči dodavateli dále následující práva z odpovédnosti za vady:

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy 2 ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad,

b) právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou vady takového charakteru, že stěžují či

dokonce brání naplnění účelu a předmětu smlouvy,
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c) právo na náhradu nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady odstraní

sám nebo použije kjejich odstranění třetí osobu.

Uplatnění nároku na odstranění vad musí být provedeno neprodleně po jejich zjištění.

Poskytovatel se zavazuje odstranit případné vady bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění

objednatelem.

V případě, kdy budou poskytovatelem odstraněny vady, za které dle této smlouvy

poskytovatel neručí, objednatel mu následně uhradí vzniklé náklady do 30 dnů od jejich

písemného uplatnění poskytovatelem.

V.

Náhradyškod

Veškeré škody na majetku způsobené účastníky konference budou hrazeny vsouladu

s občanskoprávnímí, resp. pracovněprávnímí předpisy.

VI.

Ukončení smlouvy

V případě podstatného porušení smluvních povinností dle této smlouvy poskytovatelem je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podstatným porušením ve smyslu předchozí

věty se rozumí především nedodržení dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby

plnění.

Odstoupeníje třeba provést v písemné formě a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní

straně. Odstoupením se smlouva od počátku ruší, nejsou jím však dotčena ustanovení

smlouvy, pokud z jejich povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž po jejím uzavření poskytovatel

obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti podpisem

smlouvy poslední smluvní stranou, účinností smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Měnit nebo doplňovat znění této smlouvy lze jen formou písemných dodatků,

které budou platné a účinné jen, budou-Ii potvrzeny a podepsány zástupci obou stran.

Všechny případné spory, které by mezi poskytovatelem a objednatelem během realizace této

smlouvy vznikly, se strany zavazují řešit dohodou. Obě strany jsou povinny se neprodleně

informovat o všech změnách, ke kterým dojde po uzavřenítéto smlouvy.

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, svyloučením

kolizních norem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel Poskytovatel

/ ,* ,

_ , A _ / .I p) CN

7í „ za m: - p/n/ A? l, M/
V Ostravě dne .................. V <\,/7......... dne ..................

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. ng. Jose Va c ar

ředitel |T4|nnovations jednatel

   

  



VŠB TECHNICKÁ

Ill UNIVERZITA

| OSTRAVA '„

Příloha č. 1

Konferenční prostory

Předmětem je zajištění konferenčních prostor (sálu) pro 100 účastníků konference HPSCE 2019

ve dnech 20. — 23. května 2019, dle níže uvedených požadavků:

. Min.100 míst vč. stolku či stolu pro práci s laptopem.

. Možnost připojení do el. sítě pro účastníky V průběhu konference.

. Pokrytí celého sálu WiFi signálem.

. Dostatečná velikost projekční plochy (úhlopříčka min. 3m) 5 viditelností pro všechny

účastníky nebo alternativně více menších projekčních ploch s možností zrcadlení projekce.

. Dostatečně ozvučení celého sálu.

0 2 mikrofony.

. Flipchart tabule.

. Řečnický pult pro potřeby připojení laptopu pomocí VGA a HDMI připojení.

V nabídce na zajištění konferenčních prostor prosím uveďte celkovou cenu bez i s DPH.

Obče rstvení

Předmětem je zajištění občerstvení pro konferenci HPCSE 2019, která se bude konat ve dnech 20. —

23. května 2019, dle specifikace níže:

ODHADOVANÝ POČET 0503: 100

HARMONOGRAM:

pondělí 20. května 2019

0 oběd | 12:00—13:45

o coffee break | 15:30—16:00

. večeře gril | 19:00—

úterý 21. května 2019

. coffee break | 10:30—11:00

. oběd | 12:30—14:00

. večeře klasická | 19:00—20:00

středa 22. května 2019

. coffee break | 10:30—11:00

. oběd | 12:30—14:00

. coffee break | 15:30—16:00

. večeře raut | 19:00—

čtvrtek 23. května 2019

. coffee break | 10:30—11:00

. oběd | 12:30—14:00

SLOŽENÍ:

coffee breaky:

. buchetka sladká (variace 3 druhů, 50 g/ kus) — 600 ks

. buchetka slaná (variace 2 druhů, 50 g/ kus) — 300 ks
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. slaný chlebíček (125 g/ kus) —200 ks

mini croissant (variace 3 druhů, 35 g/ kus) — 300 ks

nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (orientační počet porcí):

o 1,2 dl káva — 500 porcí

o 3,0 dl čaj -— 500 porcí

o 2,0 dl voda — 500 porcí

fazolová polévka s uzeninou (0,3 I) — 100 porcí

drůbeží vývar s vaječným svitkem, masem a zeleninou (0,3 I) — 100 porcí

česneková polévka s opečeným chlebem (0,3 I) — 100 porcí

valašská kyselica (0,3 |) — 100 porcí

hovězí pečeně na hříbkách, jasmínová rýže (150 g masa) — 100 porcí

pečená vepřová plec na česneku, bramborové halušky, zelí (150 g masa) — 100 porcí

kuřecí prso „Supreme" s bramborovo-celerovým pyré, tymiánová omáčka (150 g masa) — 100

porcí

hovězí roštěná na zelených fazolkách, pečený brambor (150 g masa) — 100 porcí

nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (orientační počet porcí):

o 0,20 | 100% pomerančového džusu — 100 porcí

o 0,25 | minerální vody neochucené — 100 porcí

o 0,33 l Coca-Coly/PEPSI — 100 porcí

o 0,33 | Spritu/7 UP — 100 porcí

večeře klasická:

vepřová panenka na grilu s chřestovým rizotem (150 g masa) — 100 porcí

nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (orientační počet porcí):

o 0,20 | 100% pomerančového džusu — 25 porcí

o 0,25 l minerální vody neochucené — 25 porcí

o 0,33 | Coca—Coly/PEPSI — 25 porcí

o 0,33 |Spritu/7 UP — 25 porcí

večeře gril:

120 g kuřecí steak— 100 porcí

120 g vepřová krkovice — 100 porcí

60 g grilovaný hermelín — 100 porcí

60 g + 60 g klobáska a cigáro — 100 porcí

25 g cibulky, beraní rohy, sterilované okurky — 100 porcí

dresink, kečup, hořčice, křen -— 100 porcí

100 g variace smažených příloh — 100 porcí

100 g bagetky/dřevorubecký chléb/chléb — 100 porcí

100 g variace zeleninových salátů — 100 porcí

domácí kynuté Honzovy buchty (55 g/ kus) — 50 ks

jablečný závin (55 g/ kus) — 50 ks

valašský frgál (55 g/ kus) — 50 ks

nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (orientační počet porcí):

o 0,20 | 100% pomerančového džusu — 25 porcí

o 0,25 | minerálnívody neochucené — 25 porci

o 0,33 | Coca-Coly/PEPSI — 25 porcí

o 0,33 l Sprítu/7 UP — 25 porcí
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večeře raut:

. 2,6 kg kachní prsa

. 1,5 kg kuřecích řízků

. 1,5 kg krůtích řízků

. 2,2 kg kuřecí mini steaky

. 3 kg pečené kuřecí špalíky

. 3,3 kg vepřová kotleta se švestkou

. 2,4 kg vepřové mini steaky

. 2,4 kg variace vepřových řízků

. 4,4 kg anglický roastbeef

. 3 kg guláš

. 3,3 kg tatarský biftek + 100 topinek

. 2,8 kg jehněčí kotlety

. 3,6 kgjelení kýta

. 2,2 kg uzený losos

. 3 kg tygří krevety na česneku a bylinkách

. (60—80 g na osobu) bramboráky, pečené brambory, variace smažených příloh (krokety,

hranolky), šťouchané brambory, dušená rýže, teplá zelenina (anglická, grilovaná), rozpékané

pečivo (banketky, bagetky), dochucovací ingredience (křen, hořčice, dresink, malé nakládané

cibulky, feferonky, sterilované okurky), zeleninové saláty (čerstvá zelenina) — 100 porcí

. 3 kg kuřecích rolád

. 2,5 kg sušené mini salámy

. 0,7 kg čabajka

. 4 kg zrcadlo francouzských sýrů

. 2,4 kg valašské sýry

. 30 ks jablkový závin (55 g/ kus)

. 4 kg ovocná mísa

. 40 ks valašské vdolečky (40 g/ kus)

. 3 druhy po 16 ks —va|ašské frgály (55 g/ kus)

. 3 druhy po 16 ks — sladký řez (55 g/ kus)

. nápoje budou účtovány dle skutečné spotřeby (orientační počet porcí):

o 0,20 | 100% pomerančového džusu — 25 porcí

o 0,25 l minerální vody neochucené — 25 porcí

o 0,33 | Coca-Coly/PEPSI — 25 porcí

o 0,33 | Spritu/7 UP - 25 porcí

Definitivní počet osob (porcí) bude upřesněn 5 pracovnich dnů před akcí. V ceně musí být zahrnuty

nápoje, jídlo, obsluha, případně další poplatky. Finální cena bude účtována:

. v případě jídla dle objednávky,

0 v případě nápojů dle skutečné spotřeby.

V nabídce na občerstvení prosím uved'te celkovou cenu včetně všech poplatků (tj. pro 100

účastníků) 5 i bez DPH.

 



ROZPOČET AKCE - HPSCE 2019

KONFERENCE

počet osob

coffee 4

oběd

nápoj

coffee 3

večeře

gril/raut

nápoj

Strava / osobu

Strava celkem

Nápoje ke coffee breaku

20.5.

100

180

50

105

420

50

805

80. 500 61. 500

minerálnívoda 0,7l /20ks / 5x

CELKEM

Pronájem kongresového

sálu / 3 dny

Flipchart / 3dny

Konferenční prostory/ cena celkem 23. 100,—Kč

Občerstvení / cena celkem 294. 000,-Kč

(ceny jsou uvedeny s DPH)

21.5.

100

115

180

50

220

50

615

Vše uvedeno ke dni 15. 4. 2019.

22.5.

100

115

180

50

105

600

50

1. 100

110. 000

23.5.

100

115

180

50

345

34. 500

CENA S DPH

2. 865

286. 500

7500

294. 000

22. 500

600
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SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

doc. Mgr. Vit Vondrák, Ph.D.,

t.č. edítellT4lnnovatíons,

(zmocnitel),

zmocňuje

prof. Ing. Tomáše Kozubka, Ph.D.

t.č. Vědeckého ředitele,

(zmocněnec),

k činění veškerých úkonů a k výkonu práv a povinností v plném rozsahu dle Jmenování ze dne 31. 7.

2017, č.j. VSB/17l040528, Vysokou školou báňskou — Technickou univerzitou Ostrava, sídlem 17. listopadu

2172/15, 708 33 Ostrava. IČ 61989100, jednající panem_kterétvoří

nedílnou přílohu této plné moci (dále jen „Plná moc“).

Zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony vyplývající ze Jmenování pod č.j. VSBI17IO40528, včetně

výkonu práv a povinností ve vztahu k pracovněprávním vztahům v rámci vysokoškolského ústavu

lT4lnnovations. s omezením ve vztahu k uzavírání nových pracovních smluv, které je zmocněnec

oprávněn uzavírat toliko na dobu určitou. Ve vztahu k zadávání veřejných zakázek je zmocněnec oprávněn

vykonávat povinností zadavatele tollko ve vztahu k veřejným zakázkám na dodávky a služby, v rozsahu

finančních prostředků, s nimiž je oprávněn nakládat zmocnitel, včetně účelově vázaných prostředků, avšak

pouze do výše 400 tis. Kč v každém jednotlivém případě.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 15.5.2019 do 15.5.2019.

Tato plné moc může být kdykoli odvolána zmocnitelem nebo vypovězena zmocněncem.

Zmocněnec není oprávněn ve smyslu udělené plné moci dále zmocnit v jakémkoli rozsahu třetí osobu.

17. listopadu 2172/15 spojovatelka: +420 597 321 111 IČ: 61989100 email: univerzita@vsb.cz

708 00 Ostrava-Foru ba epodatelna: epodatelna@vsb.cz DIČ: C261989100 www.vsb.cz

Česká republika ID datové schránky: d3kj88v
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VŠB ~ TU Ostrava

č. j,; VSB/17/040528

datum; 31-7.2017

Jmenování

Vážený pam: docent—c,

v nm'unosli na výsledek výběrovém řízení, juhcrz Ím.- u: zač—umi! Vás s účinností od 1.8.2017

j 11: c 11 u j i

ředitclcm vysokoškolského (|sz 1T4Innovaflons Vysoké školy báňské - Technické unimzily Ostrava a

to do 31.12.2017.

Jako vedoucí tohoto pracovist! jm— povincn řídit, kantmlovat a hodnotit prácí podřízených zamčsínanců,

organizoval cinnost pracovištím zajisut ochranu majetku zamčunavatele a hospodárné mmm 9£1an

pmsfltdkj' v rámci warm pravomoci, vytvářet příznivé pracovní podmínky, včetně miminek pro zvyšování

odborné úrovně podřízamých. zajišťoval bezpečnasl a ochranu zdmvl pli práci a dodržování právních

předpisů na řízeném pracovišti.

Va smyslu ustanovení § 73 odst. 2 ZP & Vámi uroven uzavírám dohodu v mm smyslu, že Vás zaměstnavatel

může ;; tohoho vedoucího pracovního misha odvolat :: zárovců mák: moznost tahala místa se vzdát. 05mm!

wájemna práva a povinnosti, klani— vypiývaji zVaší pracovní smlouvy sjednané mezi Vámi a VŠB - TU

Ostravač.j—zedne 26.112010, ve znění změn a doplňků. zůstávají nedotčena. Výše Vaší mzdy

bude slamovcxu: dohodou o poskytování individuální smluvní mzdy.

Ptají Vám ve Výkonu této zodpovědné funkce mnoho úspědzů.

 

uluasim, převml dne: 33133913..
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