SMLOUVA o POSKYTNUTÍ ŠKOLENÍ č. VZ/2020/2/11-SD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní Stran\`_:_

Poskytovatel školení:
PWJ s.r.o.
jejímž jménem jedná Tomáš Janů,
Zapsaná V Obchodním rejstříku Vedeném Krajským Soudem V Brně, oddíl C, Vložka 109940

Sídlo: Obeciny VII 3605, Zlín

IČ; 07734531
DIČ: (3207734531
Bankovní Spojení: MONETA Money Bank, a.S., číslo účtu: 22763603 8/0600
(dále též jen ,poskytovateľ nebo „dodavatel“)
a

Objednatel školení:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137
DIČ; c262182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.
(dále též jen „Objednatel“ nebo ,zadavatelﬁ

Článek 1
Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje provést školení pro Zarněstnance objednatele -řidiče Vozidel
l.
Zdravotnické Záchranné služby, jehož tématem bude nácvik a Zvládnutí krizových Situací
V silničním provozu a prevence vzniku dopravních nehod Se Zaměřením na výkon činnosti
řidiče Vozidla Zdravotnické Záchranné Služby.
Osnova školení:

-

Výuka teorie v rozsahu 3 hodin

-

Nácvik brždění
Vyhýbací manévr
Zvládnutí Smyku
Průj eZd Zatáčkou
Vliv technického Stavu na jízdní vlastnosti Vozidla
Technika jízdy v extrémních podmínkách, včetně jízdy mimo Zpevněné komunikace.

Program školení:
výuka teorie
l. den 17.00 - 20.00 hod.
- konstrukce vozidla, speciﬁka sanitní nástavby, 4x4, ABS, ASR,
pneumatiky - letní, Zimní, celoroční, hrotové, opotřebení, péče a údržba

I

-

Znalost Vozidla _ Ovládací prvky, rozměry, Zvláštnosti, rezerva, nářadí, hasící přístroj,

tažení
pravidelná péče O vozidlo - olej, pneu, Okna, Správný poloha řidiče, pořádek

pravidelná péče o řidiče - únava, přestávky, cviky na protažení a uvolnění

-

Správný průjezd Zatáčkou
technika brzdění (ABS)
bezpečná vzdálenost, bezpečná rychlost
jízda S použitím Světelného a Zvukového výstražného Zařízení (výklad pravidel
Vyplývajících Z Obecně Závazných právních předpisů a Z interních předpisů
Zadavatele)
jízda v Zimním období - Zvláštnosti, Odlišnosti
jízda mimo zpevněné komunikace:
o před jízdou v terénu _ plánovaná, nenadálá
o Zásady jízdy mimo Zpevněné komunikace, Zvláštnosti, technika řízení.

z. den 7:30 - 9:00 hod.

-

2. den
-

Silniční nolw-êłon

zatáčka
zatáčka - Simulace opotřebených pneu na Zadní nápravě
brzda
vyhýbací manévr
Smyk
terénní polvgon
9:00 - 15:00 hod.
úzká lesní cesta
brod
Sjezd
výjezd
překonání terénní překážky Se Sanitním Vozidlem (Zadní převis)
Orientace v terénu - volba cesty.

Školení S uvedeným programem bude poskytnuto pro 4 Skupiny Zaměstnanců
2.
Zadavatele po 15 osobách.

Dodavatel je povinen přizpůsobit všechny části školení požadavkům a pokynům
3.
zadavatele, Zejména jeho interním předpisům a ZvykloStem, které budou dodavateli Sděleny.
Dodavatel je povinen předložit zadavateli k posouzení podrobný obsah teoretické části školení
nejpozději l týden před prvním dohodnutým termínem školení. Zadavatel do 3 dnů Od
předložení obsahu Sdělí dodavateli Své připomínky a dodavatel bude povinen podle těchto
připomínek Zadavatele teoretickou část školení upravit. Poskytne-li Zadavatel dodavateli
k teoretické části školení jakýkoliv svůj obrazový materiál, je dodavatel Oprávněn použít
takový materiál pouze pro účely poskytování školení pro Zadavatele.

4.
Dodavatel je povinen připravit školení Se zaměřením na tato vozidla provozovaná u
zadavatele:
- VW Transporter - pouze pro provoz na Silnici
- VW Transporter S kufrovou nástavbou SystemStrobel
- VW Amarok S nástavbou Tamlans

- Škøda Yeti Rv
-

Škoda Karoq RV
Škoda Octavia - pouze pro provoz na Silnici
Land Rover Defender.

Dodavatel připraví školenı tak, aby V praktické části byly reprezentovány podmínky

5.

horší, než jaké obvykle překonávají řidiči Zdravotnické Záchranné Služby při Své činnosti, a
Současně podmínky pro uvedená vozidla Zvládnutelné.
Pro provedení teoretické části školení je dodavatel povinen Zajistit školicí místnost o
6.
kapacitě nejméně 20 osob, S projektorem a Sociálním Zázemím.

-

Pro provedení praktické části školení je dodavatel povinen Zajistit
silniční a terénní polygon Splňující požadavky uvedené v této Smlouvě
vozidla pro jízdu v terénu S automatickou převodovkou
Vozidla pro jízdu v těžkém terénu (Srovnatelná s LR Defender)

-

vozidla SUV pro jízdu v terénu (srovnatelná Se Škoda Yeti a Karoq).

7.

Sanítní vozidla pro provedení praktické části školení Zajistí na své náklady zadavatel.

Praktická část školení se bude konat na těchto polygonech:
a) Silniční polygon:
název:
adresa:

b) terénní polygon:
název:
adresa:

8.

Polygon Jihlava Hosov - Autoškola Musil
Hosov, 586 01 Jihlava, 49.3933225N, 15.5471156E

Offroad areál tankodrom Rančířov
586 01 Jihlava- Rančířov, 49.3664167N, 15.5734011E

Školení bude provedeno nejméně 4 instruktory.

Dodavatel na Své náklady zajistí občerstvení pro účastníky praktické části školení
9.
v rozsahu: Svačina, oběd, pitný režim.

Dodavatel Zajistí pro každého účastníka školení ubytování V místě konání školení
10.
S polopenzí (Snídaně + večeře) za cenu nejvýše 800,- Kč Za osobu a noc, přičemž Skutečně
vynaložené náklady na toto ubytování S polopenzí nepřesahující limit uvedený vtornto

odstavci Zadavatel dodavateli nahradí nad rámec Sjednané ceny za školení.
Dodavatel vyhotoví pro Zadavatele závěrečnou Zprávu o provedeném školení, která
ll.
bude obsahovat dokumentaci o provedeném školení, detailní obsah provedeného školení a
doporučení pro další vzdělávání zaměstnanců zadavatele, kteří školením prošli.

Poskytovatel Se ZavaZuje, Že plnění podle této Smlouvy bude V souladu Se všemi
12.
právními předpisy. Poskytovatel Se dále Zavazuje, že plnění podle této Smlouvy bude
v souladu Se všemi Zadávacími podmínkami Ve výběrovém řízení pro veřejnou Zakázku
malého rozsahu „ZZS ZK - školení řidičů vozidel Zdravotnické Záchranné Služby“
provedeném objednatelem jako Zadavatelem (Zn. Zadavatele VZ/2020/2/ll) a v Souladu
S nabídkou podanou poskytovatelem v tomto výběrovém řízení.

Článek 2
Cena

l.

Celková cena za provedení školení podle této smlouvy je Smluvními stranami

dohodnuta bez DPH Ve výši
320732,20 Kč
/Slovy:TřistadvacettisícsedumsettřicetdvěKč /

Cena Zahrnuje všechny 4 kurzy školení a je cenou pevnou, konečnou a nejvýše přípustnou,
která může být překročena pouze Za podmínek sjednaných dle této Smlouvy.

Sjednaná cena Zahrnuje, S výjimkou výslovně Sjednanou v článku l, odstavci 10 této
2.
Smlouvy, veškeré náklady poskytovatele Spojené S úplným a konečným, řádným a včasným

poskytnutím školení podle této Smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů během provádění
školení a Zisk poskytovatele.
Celková Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být Zvýšena pouze Za
3.
těchto podmínek:
dojde-li ke Změnám Sazeb daně Z přidané hodnoty, bude cena Změněna v souladu
a)
s předpisy platnými v době vzniku Zdanitelného plnění.
Jiné podmínky pro Zvýšení ceny sjednány nejsou.

Článek 3
Platební podmínky

Poskytovatel nemá nárok na uhrazení Zálohy na cenu školení ani její část. Cena Za
1.
školení bude uhrazena najednou po úplném provedení školení V rozsahu sjednaném touto
Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po úplném provedení školení v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a po Splnění Všech Svých ZávaZků sjednaných v článku l této
smlouvy.

2.

Doba Splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení objednateli.

Poskytovatel se ZavaZuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny
3.
náležitosti stanovené obecně Závaznými právními předpisy a smluvními uj ednáními. V
případě, že Vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo
chybí-li ve faktuře některá Z náležitostí, je objednatel oprávněn fakturu Vrátit poskytovateli do
doby její Splatnosti. V takovém případě je poskytovatel povinen vystavit do 5 dnů od doručení

vrácené faktury fakturu novou, přičemž doba splatnosti Ve Sjednané délce běží Znovu ode dne
doručení Opravené faktury.
4.
Poskytovatel není oprávněn postoupit své pohledávky vůči Objednateli vzniklé Z této
Smlouvy nebo v Souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu

objednatele. Poskytovatel není oprávněn převést ani Žádná jiná Svá práva ani Žádné povinnosti
Z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele. Poskytovatel
není oprávněn jednostranně Započíst Své pohledávky Za objednatelem vůči pohledávkám
objednatele Za poskytovatelem, ledaže jde o pohledávky poskytovatele vůči objednateli, které
byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

Článek 4
Termín a místo plnění

l.

Konkrétní termíny pro provedení školení budou Stanovený Zvláštní dohodou mezi

poskytovatelem a objednatelem, v každém případě však musí být celý rozsah školení
proveden nejpozději do 31.10.2020.
2.

Celkem budou provedena 4 dvoudenní školení (kurzy).

3.

Termíny pro provedení školení budou Sjednávány tak, aby na Sebe Vždy dva kurzy

bezprostředně navazovaly, tj. dva kurzy budou Sloučeny vždy do třídenm'ho termínu (v první
den zahájení prvního kurzu výukou teorie v 17.00 hod., druhý den praktická výuka prvního
kurzu na polygonu od 7:30 do 9:00 hod. a od 9:00 hod. do 15:00 hod., druhý den Od 17.00
hod. Zahájení druhého kurzu výukou teorie a třetí den praktická výuka druhého kurzu na
polygonu Od 7:30 do 9:00 hod. a od 9:00 hod. do 15:00 hod.)

4.
Školení se musí konat na polygonu / V areálu, pro který byla udělena vyšší akreditace
k provozování školení bezpečné jízdy podle §52e a násl. zákona č. 247/2000 Sb., o Získávání
a Zdokonalování odborné Způsobilosti k řízení motorových vozidel. Místo konání školení se
nesmí nacházet dál než 200 km od hranice Zlínského kraje a Současně jednotlivá místa konání
školení, nej Sou-li Součástí jednoho areálu, od Sebe nesmí být vzdálena více než 10 km.

Čıánek 5
Provádění školení

l.
Při provádění školení postupuje poskytovatel samostatně S vynaložením náležité
odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně Závazné právní předpisy.
Poskytovatel Se Zároveň Zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající Se
realizace školení a upozorňující na možné porušování Smluvních povinností poskytovatele.

2.

Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v

prostoru provádění školení.

Poskytovatel není oprávněn pověřit provedením plnění podle této Smlouvy ani jeho
3.
části třetí osobu bez písemného Souhlasu objednatele. I pokud objednatel provádění části
plnění třetí osobou odsouhlasí, má poskytovatel Odpovědnost, jako by plnění prováděl Sám.

Článek 6
Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným Oboustranně potvrzeným ujednáním
l.
výslovně nazvaným Dodatek ke Smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné Zápisy,
protokoly apod., Se Za Změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná
dohoda o celém jejich Obsahu.

Prodlení poskytovatele S poskytováním školení delší jak 15 dnů vzniklé Z důvodů na
2.
Straně poskytovatele se považuje Za podstatné porušení této smlouvy, pro ktere' je Objednatel
oprávněn od této Smlouvy Odstoupit.
Chce-li některá Ze Stran 0d této Smlouvy odstoupit na základě Zákona nebo na Základě
3.
ujednání Z této Smlouvy vyplývajícího, je povinna Svoje odstoupení písemně doporučenou
poštovní Zásilkou oznámit druhé Straně S uvedením termínu, ke kterému 0d Smlouvy

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Strana 0d Smlouvy Odstupuje.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

Jakýkoliv spor vzniklý Ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
l.
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude na Základě dohody smluvních stran soud určený podle
Sídla objednatele.
Obě Smluvní strany prohlašují, že Se Seznámily S celým textem Smlouvy včetně jejích
2.
příloh a S celým obsahem smlouvy Souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla
Sj ednána v tísni ani Za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato Smlouva je Sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá Ze
3.
smluvních stran Obdrží po jednom.
Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti Smluvních Stran Z ní vyplývající, Se
4.
řídí českým právem, s výjimkou koliZních ustanovení.
Poskytovatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost k tomu, aby uzavřel
5.
tuto smlouvu a aby plnil Závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků. Poskytovatel současně
prohlašuje, že se dostatečným Způsobem Seznámil Se Záměry Objednatele Ohledně přípravy a

realizace předmětu Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové Souvislosti a

závazné termíny a že na základě tohoto Zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy.

ve Zh'nč dne 10.09.2020

/Žv . . . . . .
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