
Smlouva o zajištění přepravy osob

Odběratel:

Zák|adniško|a s rozšířenouvýukou jazyků, Praha4, K MMčovu 674
K Milíčovu 674/2
149 00 Praha 4-Háje
lČ 61388424
Zastoupen: Mgr. Alena Červená,ředitelka školy
dále jen odběratel

Dodavatel:

CDAP s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
lČ: 24206113
Zastoupen: p. Tomášjanda, jednatel
dále jen dodavatel

V Předmětsmlouvy

zajištění dopravy děti na kurzy plavání a zpět vobdobí od 7.9.2022 do 1.2.2023 dle nás|edujÍcÍho
itineráře:

Skupina č. 1- středa

- přistavení autobusu s 59 místy k sezení a bezpečnostními pásy na všech sedadlech v 8:20 h.
v zastávce MHD ,,Milíčov". Cíl cesty je Sportovní centrum ,,jedenáctka VS" v úl. Mírového hnutí,
Praha 11.

- přistaveniautobusus 59 místy k sezenia bezpečnostnimipásy na všech sedadlech cca v 10:00 h. u
sportovního centra ,,jedenáctka VS" v úl. Mírového hnutí, Praha 11- cIl cesty je zastávka MHD
,,Milíčov".

Skupina č. 2 - středa

- přistavení autobusu s 59 místy k sezení a bezpečnostními pásy na všech sedadlech v 9:10 h.
v zastávce MHD ,,MilIčov". CIl cesty je Sportovní centrum ,,Jedenáctka VS" v ul. Mírového hnutí,
Praha11.

- přistaveníautobusus 59 místy k sezenía bezpečnostnímipásy na všech sedadlech cca v 10:55 h. u
sportovního centra ,,Jedenáctka VS" v úl. Mírového hnutí, Praha 11- cil cesty je zastávka MHD
,,Milíčov".

Skupina č. 3 -středa

- přistavení autobusu s 59 místy k sezení a bezpečnostními pásy na všech sedadlech v 9:50 h.
v zastávce MHD ,,Milíčov". CIl cesty je Sportovní centrum ,,Jedenáctka VS" v úl. Mírového hnutj,
Praha 11.



- přistaveniautobusus 59 místy k sezenía bezpečnostnimipásy na všech sedadlech cca v11:35 h. u
sportovního centra ,,Jedenáctka VS" v ul. Mírového hnuti, Praha 11 - cIl cesty je zastávka MHD
,,M ilíčov".

Pro výše uvedenéskupiny jev obdobíplatnostisrdouvy předpokládáno celkem19 jízd tam a zp ět za
každouskupinu. Přesné kalendářnIterrMny jízd budou dohodnutystranou této smlouvy.

DodavatelzajistIdopravui v jiné termíny či dle jiného itineráře na žádost odběratele (např. náh rad ní
lekce v jiný kalendářní den a v jinou denní dobu, či vÍce jízd v rámci jednoho dne, či jízdy v jiné neŽ
uvedené časy apod.) ato vždy po vzájemné dohoděs odběratelem stranou této smlouvy.

Odběratelmá právo zrušit přepravu (dalŠí podmínkyviz níže kapitola ii.) v kterémkolivtermInu.

ll. FinanČní plnění

Dodavatelposkytne výše uvedenéslužbyza následujÍcÍcenu:

Smluvní cena za jeden odvoz k bazénu a zpět pro jednu skupinu, dle popisu uvedeného výše
v kapitole l., je 1 775 KČ již včetně 21% DPH.
- v ceně jsou zahrnutyveškeré poplatky nutné k zajištěnípřepravy,
- v případě,že si odběratelvyžádáv jednom dnivíce jízd, než je uvedeno v kapitolel., bude za každý

další odvoztam a zpět přiúčtována výše uvedenácena platná pro jeden odvoztam a zpět.
- změnyčasů odjezdů a délka prodlevy mezi jizdoutam a jízdou zpět nemá vliv na výši ceny.
- náhradní lekce skupiny č. lv ponděh19.9.2022 je obsažena v rozpočtu dané skupiny a smluvní

ceně za 19 lekcíviz výše

Další ujednání:

Dodavatel vystaví po zahájeni plněni (cca řý"en 2022) fakturu na předpokládanou výši celkového
plněni celé doby platnosti smlouvy, tj. 57 jízd. Po 1.2.2023 dodavatel bezodkladně provede
vyúčtování dle skutečně odjetého počtu jízd za celé období platnosti smlouvy a v případě navýšeni
počtu odvozů nad 57 (tj. poČet uvedený v kapitolách l. a ll., vyjma le Kce 19.9.2022), zašle odběrateli
vyúčtovánlformou dalŠího daňového dokladu k úhradě. Částku dle vyúčtovánjodběrate| uhradina
určený úČet na základě platebního dokladu vystaveného dodavatelem ato ve splatnosti(min. 14 dnů)
uvedené na dokladu.

Ill. Další smluvní podmínky

Odběratelse zavazuje:

- určit minimálně jednu osobu jako odpovědného vedoucího všech cestujících {skupin/y) v každém
jednotlivém vozidle za účelem snaZší komunikace ze strany řidiče vozidla k cestujÍcÍm.

-zajistit pořádeka řádné chovánicestujÍcÍch po dobu přepravy.

- zajistit součinnost s dodavatelem při plněni platebních podmínek, zejména zkontrolovat plnění
platebních podmínek po vydáníp|atebního dokladu.



Dodavatel se zavazuje:

- zajistit přepravu dle výše uvedené specifikace i dle vzájemně písemně potvrzeného itineřáře
stranou této smlouvy a to vozidly, které splňují veškeré právní a bezpečnostní předpisy p latné
v době přepravy.

- v případě poruchy či nehody vozidla zajisti bezodkladně na své náklady náhradní dopravu cestujIcIch
a to vozidlem sp|ňujÍcÍm rovněž podmínky uvedené v předchozíodrážce.

- ve vozidlech bude vždy před první jízdou vozidla s cestujÍcÍcmĹ v daném dni provedena desinfekce
madel a držátek na sedadlech cestujÍcÍch.

IV. Závěrečná ujednáni:

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. její změny nebo zrušeni jsou možné pouze
v následujíckh připadech:po vzájemné dohodě av případě hrubého porušenísjednaných podmínek.
Jakékoliv změny v termínech, podmínkách a dalších okolnostech pobytu jsou možné jen písem ným
dodatke m, či písemným potvrze nim mezi odběratelem a dodavatele m stranou této smlouvy.

Vzhlede m k veřejnoprávnímu charakteru odběratele, dodavatelsvým podpisem této smlo u vy m im o
jiné uděluje objednatelisvůjvýslovnýsouhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmÍnekvyp|ývajících z přIslušných právních předp isů.

V ostatních náležitostech platí platná legislativa a zákony České Republiky.

V Praze, dne 1. 9. 2022

Z
Odběratel:
Mgr. Alena Červená, ředitelka školy

Dodavatel:
Tomášjanda, jednatel


