
SMLOUVA o ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉ VYI’ IKY PRO DĚTI

1. Smluvní strany

Poskytovatel:

FRESH SCHOOL Kids s.r.o.

se sídlem: Praha 8 Pod vodárenskou věží 26 182 00

učebny:_

IČ: 02156008

nejsme plátci DPH

  

    

Peněžní ústav:

Bankovní spoj

Zastoupena: je

zapsána v obch

a

Objednavatel:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

Bankovni

Číslo účtu

Zastoupen .

 

  

 

uzavírají tuto smlouvu

I. Účel smlouvy

1. Tato smlouva nahrazuje předešlá ústní i písemná jednání mezi poskytovatelem a objednavatelem

vztahujících se k obsahu a plnění předmětu smlouvy dle odst. II.

2. Specifikuje práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

H. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zabezpečit pro objednavatele Výuku českého jazyka

za podmínek a v rozsahu dále ve smlouvě stanovených.

2. Objednavatel se zavazuje zaplatit za provedení této činnosti dohodnutou cenu.

III. Rozsah a místo plnění

1. Poskytovatel zabezpečí provedení jazykové výuky pro děti z Ukrajiny — 2 skupiny, max. 10 - 15 dětí

ve skupině.

2. Časový harmonogram jazykových kurzů je od 12. září do 22. rosince 2022 V čase 8,00 — 12,00 h.

. Místo plnění je v učebnách poskytovatele:*.U
)



Smlouva o zajištěníjazykového vzdělávání

IV. Cena a platební podmínky

l. Cena za předmět smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na základě předběžné kalkulace:

Cena za výuku a učební materiál za 1 skupinu je 4000,- Kč za den,

Cena za stravování za 1 dítě je 20,- Kč za den.

!
Q

Objednavatel se zavazuje hradit poskytovateli náklady na výuku po uplynutí každého kalendářního

měsíce. Doba splatnosti faktur bude 14 dní od vystavení.

V. Zmocněnci jednající za smluvní strany

za poskytovate

za objednatele:

Vl. Společná a závěrečná ustanovení

   

]. Strana, která poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna nahradit škodu tímto

způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi

vylučujícími odpovědnost.

2. Každá ze stran může odstoupit od smlouvy pouze písemnou výpovědí, ato s jednoměsíční

Výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná dnem doručení výpovědí.

3. Náhrada škody vzniklá poskytovateli představuje náhradu za ušlý zisk, náhrada vzniklá objednateli

představuje jeho vynaložené náklady v souvislosti s porušením povinností poskytovatele.

4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem v platném znění

a předpisy souvisejícími.

5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se při realizaci výuky vyskytne potřeba pro její

rozšíření, která nebyla předem domluvena, musi být její provedení a cena dohodnuta dodatečně.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 30.8.2022

FRESH SCHOOL Kids, s.r.o. - poskytovatel objednavatel

  


