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Smlouva o poskytnutí kongresových a cateringovýcb služeb pro uspořádání 
odborné Konference DRG Restart 2017 

Smluvní strany: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
organizační složka státu 
se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, PSČ 128 Ol 
IČO: 00023833 

cnn"''"': ČNB Praha 1 

Duškem, ředitelem 
dále jako "objednatel" 

a 

Obchodní jméno: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
zapsaná vOR 

Unni Trading s.r.o. 
Na Letné 57, Olomouc, 779 00 
27802221 

zastoupený (jméno, funkce) Mgr. Patrik Gaj, jednatel 
jako "dodavatel" 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto 

smlouvu o poskytnutí kongresových a cateringových služeb 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Smlouva je uzavírána v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem 
Poskytnutí kongresových a cateringových služeb pro uspořádání odborné Konference 
DRG Restart 2017, dále jako "akce", na základě zadávacího řízení zadavatele vedeného pod 
číslem UZIS/007543/2017, registrační číslo pro.iektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747, 
název projektu: Metodická optimalizace a zefektivněni systému úhrad nemocniční péče 
v ČR. Dodavatel byl vybrán dle nabídky ze dne 18. 9. 2017 (příloha č. 1). 

1.2. Smlouvu uzavírá objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zák.č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). 

Článek 2 
Předmět smJouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele poskytnout objednateli konferenční a 
cateringové služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě pro výše uvedenou akci. ~.-............ ... ,...,"·"" 
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2.2. Doba konání akce od 29. ll . - 30. ll . 2017 

2.3. Místo konání akce: Hotel International, Koulova 15, 160 00 Praha 6 

2.4. Kapacita akce: cca 500 účastníků 

2.5. Specifikace plnění: 

Objednatel požaduje zajištění kongresových a cateringových služeb v Praze, včetně 
zajištění technického vybavení. 

Termín konání: 29. ll. 2017 (9:00 - 16:00) - 30. ll . 2017 (9:00 - 16:00), blíže, dle 
zadávacích podmínek objednatele a nabídky dodavatele, viz. příloha č. 1 

2.6. Objednatel tímto prohlašuje, že veškeré služby objednává a tuto smlouvu uzavírá svým 
jménem a na svůj účet v rámci předmětné veřejné zakázky. 

2.7. Obě smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 je 
podrobná specifikace všech požadovaných služeb v denním rozložení, předběžný počet osob a 
dílčí termíny akce, jak požaduje objednatel. Tím je zároveň sjednán předmět a čas plnění . 

2.8. Předmětem plnění nejsou jiné služby, než uvedené ve smlouvě a v příloze č. 1. 

Článek3 
Ceny a platební podmínky 

3 .1. Cena plnění dle této smlouvy byla stanovena dle cenové nabídky dodavatele (příloha č. 
1) a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou 
smluvních stran a bude činit předpokládanou cenu 870 000.- Kč bez DPH. Finální 
fakturovaná částka bude odvislá od reálného počtu osob dle kalkulace v příloze. 

3 .2. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 - Specifikace konferenčních a cateringových 
služeb a cenová kalkulace jsou ceny pevné a nepřekročitelné po celou dobu plnění veřejné 
zakázky. Jednotkové ceny služeb obsahují všechny činnosti, komponenty, např. technik, hasič, 
elektrikář, provoz šatny pro účastníky další související náklady na kompletní dodávku 
jednotlivých plnění, kterých je třeba pro řádné splnění smlouvy. Celkovou cenou akce se 
rozumí součet veškerých objednaných služeb, tj . nájem, technické vybavení, doplňkové služby. 

3.3. Objednatel nebude hradit zálohy. 

3.4. Cenu kompletního plnění včetně DPH se dodavatel zavazuje vyúčtovat do 14 dnů od 
skončení akce formou faktury se splatností 30 dnů od vystavení faktury, která bude mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu. K faktuře musí být přiloženo položkové celkové vyúčtování 
akce podepsané zástupcem objednatele. Dodavatel se zavazuje předkládat k proplacení pouze 
faktury, které obsahují název a číslo projektu. 

3.5. V případě prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení až do zaplacení. 
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3.6. V případě, že dodavatel nesplní- nezajistí celý předmět smlouvy, není objednatel povinen 
mu nesplněnou část předmětu plnění uhradit a je oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve 
výši 10% z celkové ceny předmětu smlouvy. 

3.7. Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení 
výzvy k úhradě druhé smluvní straně. 

Článek4 
Smluvní pokuty (storno) pro případ nekonání akce 

4.1. V případě zrušení závazně objednaných prostor (sály, salonky apod.) je dodavatel 
oprávněn požadovat po objednateli, stejně jako objednatel po dodavateli v případě zrušení 
dodavatelem, uhrazení stornopoplatků (smluvní pokuty) následovně: 

a) do 30 dnů před zahájením akce 
b) od 29 dnů do 15 dnů před zahájením akce 
c) od 14 dnů do 4 dnů před zahájením akce 
d) od 3 dnů před zahájením akce až do dne zahájení akce 

20% z celkové ceny pronájmů 
50% z celkové ceny pronájmů 
75% z celkové ceny pronájmů 

100% z celkové ceny pronájmů 

4.2. Účastnící sjednávají, že storno lze účinně uskutečnit pouze písemnou formou. 

Článek S 
Ostatní ujednání 

5.1. Dodavatel souhlasí s případnou instalací propagačních materiálů a předmětů objednatelem 
a zavazuje se poskytnout potřebnou součinnost. Za škodu vzniklou v souvislosti s instalací a za 
dodržení bezpečnostních předpisů při instalaci propagačních materiálů a předmětů odpovídá 
objednatel. 

5.2. Objednatel jako pořadatel akce odpovídá dodavateli za škodu způsobenou hosty, 
pracovníky objednatele a jím pověřenými osobami, která vznikne při pořádání akce nebo 
v přímé souvislosti s ní. Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli ztrátou nebo 
zničením věcí odložených dle § 2945 Občanského zákoníku. 

5.3. Objednatel se zavazuje písemně (tj. i faxem, či e-mailem) informovat dodavatele 
o skutečném počtu účastníků akce s předstihem 14 dní před termínem konání akce. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 
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6.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

6.2. Salvatomí ustanovení: 
V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanoveni této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původm'ho, neúčinného. 

6.3 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec výslovných ustanoveni této Smlouvy nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadni či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plněni této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že na závazky z této Smlouvy vzniklé se 
nepoužijí tato ustanovení § 1793 až § 1795, § 1765 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoniku. 

6.4. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a 
jeden stejnopis obdrží dodavatel. Smlouva může být měněna pouze formou písemných 
číslovaných dodatků. Ostatní věci nepostižené touto smlouvou se řídí příslušnými platnými 
právními předpisy. 

6.5. Příloha č. 1- Specifikace konferenčních a cateringových služeb a cenová kalkulace 

V Praze dne .. 18. 10. 2017 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého nám. 4 

128 00 ?ra1a 2, P.O. BOX 60 
(4) 
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V Olomouci dne 3.10. 017 

Mgr. Pab' 
Dodavatel 

aj, jednatel 



Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí konferenčních a cateringových služeb 
pro akci Konference DRG Restart 2017 

Specifikace konferenčních a cateringových služeb a cenová kalkulace 

Pro realizaci konference v termínu 29.-30.11.2017 nabízíme prostory: 

Hotel International Prague, Koulova 15, 
Praha 

Předmětem zakázky je poskytnuti kongresových a cateringových služeb pro uspořádání odborné Konference 
DRG Restart 2017 ve dnech 29.-30. 11. 2017 

Specifikace: 

část 1: poskytnuti kongresových služeb pro uspořádání konferenc~ 

požadujeme zajištěni kongresových služeb v Praze, zejména pronájem konferenčnich prostor včetně 
zajištění technického vybaveni: 

1. den: 29. 11. 2017 

pronájem sálu pro minimálně 300, maximálně 500 osob od 8:00 do 16:00 hod-d ivadelní 
uspořádáni sálu 

pronájem salonku pro cca 30 osob od 8:00 do 17:00 hod 

pronájem prostor pro večerní raut od 17:00 do 22:00 hod 

zajištěni technického vybavení 

a) k dispoziá dvě plátna v j ednom sále; 

b) dva data projektory v jednom sále; 

c) ozvučeni velkého sálu; 

d ) k dispozici externí mikrofony (4x}; 

e) řečnický pult; 

f) laserové ukazovátko; 

g) možnost záznamu konference; 

h} internetové připojeni- WiA (připojeni až pro 300 osob současně, v rámci všech pronaj atých prostor, 
rychlost připojení min. 20M bit/s) 

ch) nutná účast technika. 

lc dispozici vybave~í místa pro registraci 

k dispozici mož.nost využíti prostor pro denní catering od 8:00 do 16:00 hod 

k dispozici šatna od 7:30 do 22:00 hod 

k d ispozici celodenní parkováni minimálně pro 2 automobily v areálu 
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2.den: 30.11.2017 

pronájem sálu pro minimá lně 300, maximálně 500 osob od 8:30 do 16:00 hod- divadeln í 
uspořádání sálu 

pronájem salonku pro cca 30 osob od 8:30 do 16:00 hod 

zajištění technického vybaven í 

a) k dispozíd dvě plátna v jednom sále; 

b) dva data projektory v jednom sále; 

c) ozvučení velkého sálu; 

d) k dispozici externí mikrofony (4x); 

e) řečnický pult; 

f} laserové ukazovátko; 

g) možnost záznamu konference; 

h) internetové připojen í - WiFi (připojení až pro 300 osob současně, v rámci všech pronajatých prostor, 
rychlost připojení min. 20M bit/s) 

ch) nutná účast technika. 

k dispozici vybavení místa pro registraci 

k dispozici možnost využití prostor pro denní catering od 8:00 do 16:00 hod 

k dispozici šatna od 7:30 do 17:00 hod 

k dispozici celodenní parkování minimálně pro 2 automobily v areálu 

Část 2: zajištění cateringových služeb pro uspořádání konference 

požadujeme zajištění cateringových služeb ve dnech 29.11. - 30. 1 L 2017 včemě dopravy, servisu, 
mobiliáře. se.zeni 

1 den: 29. 11. 201 7 

předpokládaná účast 300-500 osob, žádáme o kalkulaci na 500 osob s t ím, že počet účastníků bude 
upřesněn do 15. ll. 2017 

ranní coffee break (káva, smetana, čaj. nealkoholické nápoje) 

dopolední coffee break (káva, smetana. čaj, nealkoholické nápoje. sladký a slaný snack, ovoce) 

oběd (předkrm. polévka, teplý bufet, zákusek- výběr minimálně ze dvou jídel, nealkoholické nápoje, 
min. 0,5 I na osobu, součástí oběda ), oběd podáván formou raut u, sezení uspořádané jako banket, příp. 
stc:ndardní restaurační) 

odpoledni coffee break (káva, smetana. čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack) 

večerní raut ( welcome drink, kanapky, studený a teplý bufet, salátový bar. pečivo, dezert, 

nealkoholické nápoje. vino, pivo) 
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2 den: 30. :1.2017 

předpokládaná účast 300-500 osob, žádáme o kalkulaci na 500 osob s t im, že počet účastníků bude 
upřesněn do 15. 11. 2017 

ranní coffee break (káva, smetana. čaj, nealkoholické nápoje) 

dopoledni coi fee break (káva, smetana, čaj, nealkoholické nápoje, si<Jdký a slaný sna~ ovoce} 

oběd (předkrm, polévka, teplý bufet, láku sek- výběr minimáln-ě ze dvou jídel, nealkoholické nápoje 
min. 0,5 I na osobu, současti oběda), oběd pociáván formou rautu, sezení uspořádané jako banket , příp. 
standardní restauračn~ 

odpoledrf coffee break (káva. smetana, čaj, nealkoholické nápoje, sladký a slaný snack) 

Žádáme kalku lad cateringu v jednotkové ceně na jednu osobu vynásobeno předpokládaným maximálním 
počtem osob. Skutečný počet účastníků bude upřesněn do 15. ll. 2017. 

Cenová kalkulace 

Služba Cena celkem bez Sazba DPH a Cena celkem 
DPH částka DPH včetně DPH 

Konoresové služby 
Caterinq 
CELKEM za realizaci 

Cena cateringu za 1 osobu činí f J 

V Praze dne ............ . 

Objednatel 
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