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Smlouva o ubytování

dle zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění

mezi

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

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

jednající osoba: prof. lng. Robert Čep, Ph.D., děkan FS

IČO: 61989100

DIČ: C261989100

(dále také jen „ubytovaný“)

2. KORAS Reality s.r.o.

se sídlem: Soukenická 877/9, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

jednající osoba:_jednatel společnosti

IČO: 26813963

DIČ: CZ26813963

(dále také jen „ubytovatel")

společně také „smluvní strany"

|.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je objednání ubytovacích a stravovacích služeb.

2. Ubytovaný se zavazuje služby převzít a zaplatit za né cenu podle čl. |||. této smlouvy.

3. Místem plnění bude: Horský Hotel Exelsior, Horní Lomná 071E, Horní Lomná 739 91, Česká

Republika.

4. Ubytovací služby budou poskytnuty v rozsahu: ubytování v hotelových pokojích a chatkách se

sociálním zařízením a sprchou nebo vanou na každém pokoji či chatce.

5. Stravovací služby budou poskytnuty v rozsahu: coffebreak, obéd a večeře výběrem 2 menu

a snídaně formou bufetu.

ll.

Platební a dodací podmínky

1. Termín dodání objednané služby je 31. 8. 2020 - 01. 09. 2020.

2. Cena za ubytovací i stravovací služby bude zaplacena na základě faktury vystavené

ubytovatelem se splatností 30 dnů.

3. Konkrétní čas ubytování i stravování bude předem dohodnut mezi smluvními stranami

dohodnutými komunikačními prostředky (e-mail, telefon).

 



Ill.

Cena plnění

1. Smluvní strany se výslovné dohodly, že cena za ubytovací i stravovací služby bude vyčíslena

násobkem počtu účastníků a částky 2.500,- Kč, představující náklady na ubytování i stravování

1 účastníka, a bude činit za všechny účastníky maximálně 55.000,- Kč včetně DPH (slovy:

padesátšesttisíc korun českých).

2. Takto sjednaná a vypočtená cena bude konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené

s dodáním služby.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

a právními předpisy souvisejícími.

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou

písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, přičemž prodávající obdrží 1 stejnopis

a kupující 1 stejn0pis.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V Ostravě dne 3 1 98. 2020 V Ostravé dne fď/ fi) pČ/ÚÁ/í'

 

prof. Ing. Robert čep, Ph.D., děkan FS _jednatel společnosti

kupující prodávající

  


