
Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

(dálejen „smlouva“)

Oddíl 1 - SMLUVNÍ STRANY

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava,

Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Pomba

zastoupena: Hékanem

163: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

(dálejen „objednate1“)

Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.

Zastoupená: _ředitelkou společnosti

Sídlo: 788 1 l Loučná nad Desnou — Rejhotice 72

IČ: 48391310

DIČ: CZ48391310

Bankovní spojení: ČSOB Šumperk

Cfsloúču _

(dále jen „dodavate1“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odd. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně

písemně druhé smluvní straně.



Oddíl 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zajištění ubytování a stravování u příležitosti konání konference EPE

2019 pro 230 účastníků konference, ve dnech 15. 5. 2019 až 17. 5. 2019, přičemž zahájení je

stanoveno obědem a ukončení taktéž obědem.

Dodavatel zajistí ubytování účastníků ve 200 pokojích s eventuální možností navýšení

kapacity ubytování s celodenní stravou ve složení snídaně, oběd, večeře a coffee break.

Dodavatel zajistí pro objednatele po dobu konání konference využití kongresové místností o

kapacitě 230 osob a pěti konferenčních místností o kapacitě min. 45 osob.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dodavateli nezbytně nutnou součinnost při

poskytování plnění dodavatelem V rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit dodavateli

dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto smlouvou.

Oddíl 3 — KVALITA, ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel je povinen zajistit plnění ze smlouvy na takové úrovni, aby byl bezezbytku naplněn

účel této smlouvy, tedy tak, aby konference EPE 2019 proběhla V řádném termínu a V kvalitě

odpovídající významu této události.

Místem plnění je sídlo poskytovatele služby.

Pověřená osoba objednatele pro komunikaci s dodavatelem je:

Oddíl 4 — CENA

. Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu, která se bude skládat zpoložkových cen

stanovených v příloze č. 1 této smlouvy

. Sjednané položkové ceny za jsou Včetně veškerých nákladů dodavatele spojených s jeho

realizací.

. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty bude stanovena vsouladu

s platnými právními předpisy.

 



Oddíl 5 — FAKTURACE — ÚHRADA

Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu díla po ukončení konference na základě faktury —

daňového dokladu.

Účetní doklad musí obsahovat všechny náležitosti dle příslušných cenových a finančních

předpisů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění a dle zákona

č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění.

V případě, že účetní doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn

vrátit ho ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty

splatnosti a nová lhůta splatností (v celé délce) začne běžet okamžikem doručení opraveného

účetního dokladu objednateli.

Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet dodavatele uvedený

V záhlaví této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený V této smlouvě

nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím

dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dodavatel je povinen uvádět ve faktuře

pouze účet, který je správcem daně zveřejněn V souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během

trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se dodavatel bez

zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu,

že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu

ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.

Pokud se kdykoliv ukáže, že účet dodavatele, na který dodavatel požaduje provést úhradu

ceny díla, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet

provést; V takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně

objednatele.

Oddíl 6 _ SMLUVNÍ POKUTY

Pokud nedodá dodavatel plnění ve stanovené lhůtě a kvalitě, zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 20% z ceny díla bez DPH; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok

objednatele na náhradu škody V částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Pokud objednatel nezaplatí cenu díla stanovenou vtéto smlouvě včas, je povinen zaplatit

dodavateli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

 



Oddíl 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Učinnosti nabývá tato

smlouva okamžikem registrace dle následujícího ustanovení smlouvy

2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace

smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků.

5. Dodavatel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999

Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č.

340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž

vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat vtajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní

informace — zachovat mlčenlivost — jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté dodavateli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní

údaje, utajované skutečnosti),

- obchodní tajemství dodavatele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních

předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.

Dodavatel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené

ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů dodavatele a dále u informací,

jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany shodně prohlašují, že

si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé

a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, toto

stvrzují svými podpisy.

28 09. 2013 22. 09. 2018
V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

113419! {Haw/’6:

  

  

za objednatele za dodavatele

_děkan _ředitelka společnosti



 

 

Položkový rozpočet
Příloha č. 1

 

 
 

Název akce: EPE 2019

 

Termín konání:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Předpokládaný počet

osob: 230

Název hotelu: Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.

Adresa hotelu: 788 11 Loučná nad Desnou, Rejhotice 72

Provozovatel (vč. adresy

a |č): Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., IČO: 48391310, DIČ: CZ48391310

cena v Kč bez DPH sazba DPH cena v Kč s DPH

osoba/noc: 730,44 15% 840

snídaně/osobu a den 95,66 15% 110

oběd/osobu a den 134,79 15% 155

večeře /osobu a den 347,83 15% 400

za lcoffee break a osobu 52,18 15% 60

požadovaný počet
1x pro 230

konferenčních místností: 6 kapacita místnosti: 5x každá pro 45 osob

cena v Kč bez DPH sazba DPH cena v Kč s DPH

pronájem konferenčních

místnosti za pobyt 5785,13 21% 7000

Další požadavky: akce začne obědem 15.5.2019 a končí obědem 17.5. 2019 bude potřeba

200 pokojů, eventuální možnost navýšení kapacity ubytováni, wellness,

vzdálenost k unikátnímu energetickému dílu (exkurze) do 10 km od hotelu,

vzdálenost do 200 km od Ostravy  
 

vyplní hotel

všb

 


