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Smlouva

o poskytnutí dopravních služeb

I.

Smluvní strany:

Střední průmyslovou školou Jedovnice, příspěvkovou organizací
se sídlem: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
IČ: 62073087 DIČ: CZ62073087- plátce DPH
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Miloš Šebela, ředitel
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Miloš Šebela, ředitel, tel.: 516 490 610
- ve věcech technických: Ing. Josef Matuška, 516 490 616

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
E-mail:
dálejen objednatel - na straně jedné

a
Autodoprava Tesař s.r.o.
se sídlem Rozstání 338, 798 62
zastoupeným Otou Tesařem
IČO: 27682455 DIČ: CZ27682455

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Oto Tesař
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Oto Tesař
dálejen dopravce - na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dopravce zajistit pro objednatele přepravy osob
v dohodnuté trase a době a závazek objednatele uhradit sjednanou cenu za dopravu
v dohodnuté výši a době.

Dopravce zajistí přepravu:
l) žáků základních škol na volnočasový kroužek videotechniky a elektroniky organizovaný a
provozovaný ly týdně v učebnách SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice.
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Objednatel plánuje 9 180 ujetých kilometrů a 306 hodin čekání. Požadovaná kapacita
autobusu je min. 20 osob. Autobus musí být vybaven bezpečnostními pásy, a to na všech
sedadlech.

2) žáků základních škol a SPŠ Jedovnice na exkurze do vybraných průmyslových podniků a
škol . Objednatel plánuje 30 exkurzí v měsících květen 2018- listopad 2020. celkový
plánovaný počet ujetých kilometrů je 15 000 km a 240 hodin čekání. Požadovaná kapacita
autobusu je min. 45 osob. Autobus musí být vybavený bezpečnostními pásy, a to na všech
sedadlech. '
výchozí konečná místa budou objednatelem upřesněna vždy nejpozději 5 dnů před
provedením přepravy.
Dopravce bere na vědomí, že výše uvedenou přepravu objednatel předpokládá a že cíl jízd a
jejich počet může být měněn.
Dopravce je povinen v případě poruchy zajistit náhradní vozidlo.

II.
Ujednání o ceně

Cena za přepravu je smluvní a je složena z ceny ujetý kilometr a ceny za dobu čekání
Mezi dopravcem a objednatelem byla sjednána smluvní cena

pro bod l) v členění 19,50 KČ bez DPH+21%
DPH KČ 4,095 se rovná cena včetně DPH 23,595 Kč za ujetý kilometr. Smluvní cena za
hodinu Čekání bez DPH Činí 150 KČ, DPH 21% je 31,05, cena včetně DPH se rovná 181,50
KČ. Při přepravě bude fakturováno každých ukončených 15 minut čekání. Přístavně a
odstavné kilometry nebudou účtovány.

pro bod 2) v členění 26 KČ bez DPH +21% DPH
KČ 5,46 se rovná cena včetně DPH 31,05 kč za ujetý kilometr. Smluvní cena za hodinu
Čekání je totožná s bodem I., tj 181,50 KČ včetně DPH.
Maximální konečná cena v souladu s podmínkami zakotvenými v článku č. I bude 650 910,27
KČ bez DPH, 21% DPH 136 691,15 KČ, celková cena s DPH se rovná 787 601,42 KČ.

Zvýšení ceny za přepravy je možné jen z důvodu změny DPH.

III.
Platební podmínky

Fakturace přeprav bude prováděna dle skutečně ujetých kilometrů a hodin čekání jedenkrát
měsíčně vždy poslední kalendářní den se splatností 14 dnů.
Každá fáktura bude označena zkráceným názvem projektu OP VVV a registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0.16 34/0008358
Vystavené doklady budou obsahovat obvyklé náležitosti v obchodním styku.
Platba bude prováděna bezhotovostním stykem z úČtu na účet.
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IV.
Práva a povinnosti dopravce

Dopravce zajistí přistavení autobusu v dohodnutou dobu a v místč dle rozpisu nebo
jednorázové objednávky. Rozpis nebo jednorázová objednávka stanoví rovněž místo a
orientační dobu ukončení jízdy.
Dopravce garantuje odpovědnost za případné škody na zdraví nebo zavazadlech, konstatuje,
Že má uzavřeny pojistné smlouvy, které zajistí případné plnění.
Originál smlouvy včetně příloh a případných dodatků, originály dokladů a dalších dokumentů
souvisejících s realizací dopravních služeb uchová dopravce do roku 2028 způsobem
zakotveným v zákoně 221/2015 Sb. a v souladu s podmínkami OP VVV.
Dopravce umožní všem subjektům oprávněným ke kontrole projektu provést kontrolu
dokladů souvisejících s plnčním dopravních služeb do roku 2028.
Dopravce je oprávnčn poskytovat sluŽby dle této smlouvy též prostřednictvím subdodavatelů.
Za plnění povinností prostřednictvím subdodavatele však odpovídá jako by služby poskytoval
sám.

V.
Práva a povinnosti objednatele

V případě, že fakturace bude obsahovat nesprávné, či neúplné údaje nebo nebude obsahovat
stanovené náležitosti, doplní dopravce na vyžádání objednatele potřebné podklady či poskytne
písemné vysvčtlení, případně nepřesnosti opraví. Objednatel má právo též daňový doklad
vrátit k přepracování.
Objednatel uhradí faktum za každý měsíc v řádně stanovené lhůtě 14 dní.
V souladu s ČIJ je objednatel povinen dodržet lhůtu k upřesnění jednotlivých přeprav.
Pokud objednatel neuhradí smluvní cenu v daném termínu, může dopravce odstoupit od
smlouvy.
V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny za přepravu, je povinen
zaplatit přepravci smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné Částky za každý i jen započatý
kalendářní den prodlení.

VI.
Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopiseck přičemž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu je možné ukončit:

- dohodou obou smluvních stran
- výpovědí, která činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po

doručení výpovědi.
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Změny smlouvy lze provádět jen písemnou formou po dohodě obou smluvních stran.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů, které upravují' právní
vztahy při hromadné přepravč osob.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy obou smluvních stran.

.Dodavatel dává objednateli souhlas k tomu, aby smluvní podmínky byly zveřejněny v rozsahu
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ze zákon č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení
metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Obě strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadnč nevýhodných
podmínek, tuto smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

V Jedovnicích dne 26. dubna
V Rozstání dn,. 2018

Za obj'd"ét'le:
: 62Ó73Q87, DiC: CZ62073087

Štředni Ňmjtdová šUda jéd3vňicQ

vä o|ganjzac¢·
879 06 Jedovy|ce6 490 601 .1.

Za zhotovitele:
AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.

Rozstání 338, 798 62
IČO: 276 82 4$5 DIČ: CZ27682455

Tel: 739 457 228, 777 060 130

Oto Tesař


