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SMLOUVA o ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 702 00 Ostrava—Poruba

IČ: 61989100

zastoupený: _dékanem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

(dále jen „objednate|")

 

   

a

Poskytovatel: Sepetná v.o.s.

se sídlem: Příborská 333, 738 01 Frýdek Místek,

korespondenční adresa: Ostravice 0956, 739 14 Ostravice

IČ: 25863304

DlČ: C225863304

zastoupený: ředitelka na základě plné moci

Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.

č-účtw —

(dále jen „poskytovatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Š 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění, tuto

smlouvu o zajištění služeb (dále jen „Smlouva")

l.

Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění a pronájem prostor vhodných pro konání akcí

pořádaných Vysokou školou báňskou — Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou strojní,

dále zajištění výpočetní a audiovizuální techniky, občerstvení pro účastníky a ubytování

účastníků setkání dle následující specifikace:

1. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCÚ VŠB - TUO

Počet dní: 2 dny

Předpokládaný počet účastníků: 25 osob

Předpokládaný termín: červen 2018



Poskytovatel zajistí pro objednatele následující služby: ubytování, zajištění občerstvení a

pronájem konferenční místnosti vč. audiovizuální techniky pro požadovaný počet osob dle

Přílohy č_ 1

2. Společné setkání děkanů Strojních fakult z České a Slovenské republiky SESlA 2018

Počet dní: 3 dny

Předpokládaný počet účastníků: 60 osob

Předpokládaný termin: září 2018

Poskytovatel zajistí pro objednatele nasledujici služby: ubytováni, zajištění občerstvení,

zajištění dopravy a pronájem konferenční místnosti vč. audiovizuální techniky pro

požadovaný počet osob dle Přílohy č. 1

II.

Doba plnění

Organizační a technické zabezpečení společných setkání bude poskytovatelem poskytováno

v průběhu roku 2018 a konkrétní terminy akcí budou objednatelem upřesněny vždy

v dostatečném předstihu.

Ill.

Místo plnění

Místem plnění bude rekreační centrum Sepetná na Ostravici.

lV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení služby a organizační a technické

zabezpečení pořádaných akcí v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prováděných služeb. Tato kontrola

se bude konat po dohodě objednatele s poskytovatelem.

3. Objednatel je povinen za řádně provedené aktivity zaplatit sjednanou cenu.

V.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen provádět svou činnost na základě potřeb objednatele, a to

řádně, včas a v požadované kvalitě.



Při provádění služby organizační a technické zabezpečení pořádaných akcí postupuje

poskytovatel samostatně a s potřebnou odbornou péči, je však vázán rámcovými pokyny

objednatele.

Poskytovatel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení předmětu této Smlouvy podle

odst. !. této Smlouvy odměnu vcelkové výši max. 400.000 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta

tisíc korun českých), a to v souladu s cenovou nabídkou poskytovatele —viz Příloha č. l.

Cena plnění bude fakturovaná dle skutečného počtu zúčastněných osob.

Poskytovatel prohlašuje, že celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací

služeb. Objednatel neposkytuje zálohy. Změna zákonné sazby DPH nemá vliv na změnu

výše ceny v průběhu realizace předmětu této Smlouvy.

Platba bude prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený vzáhlaví

této smlouvy na základě vystavených faktur mající zákonem stanové náležitosti

daňového dokladu.

Splatnost daňových dokladů bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Platby

budou probíhat včeské měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny vKč.

Poskytovatel má oprávnění fakturovat dílčí plnění za dílčí část sjednané ceny v rozsahu

provedené služby. Dílčí fakturace bude probíhat vždy po uskutečněníjednotlivých setkání

uvedených včl. ! této Smlouvy. Celková částka ve faktuře bude vždy rozdělena zvlášť

částkou za ubytování, zvlášť částkou za občerstvení a zvlášť částkou za pronájem sálu a

techniky.

Poskytovatel se zavazuje vyhotovit a odevzdat objednateli účetní doklady v potřebném

počtu tak, aby byl schopen splnit svojí povinnost prokázat uznatelné náklady.

VII.

Změny smlouvy, odstoupení

Smlouva může být změněna dodatkem a to písemně a pouze na základě dohody obou

smluvních stran.

Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy kdykoliv odstoupit. Odstoupením smlouva

zaniká k okamžiku účinnosti odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy objednatel zaplatí poskytovateli cenu doposavad

poskytnutých služeb. Poskytovatel nemá jakýchkoliv nároků dalších.



VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá

pravé a svobodné vůlí smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. l: Cenová nabídka poskytovate
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Nabídka na ubytování, stravování a pronájem

konferenčních místnosti s technikou

 

SEPETNÁ
Rekreační centrum

Garance ubytování v požadovaném termínu

Garantujeme, že pro vas držíme v předběžné rezervacitermin11-13.9.2018 30 pokojů včetně

kongresové místnosti v hotelu Sepetná. Červnovy termín bude dohodnut dle Vašich požadavků a

možnosti hotelu.

Poloha a dosažitelnost

Rekreační centrum Sepetná se nachází v obci Ostravice na ůpatí Lysé hory v Údolí potoka Sepetny.

kekrační centrum leží v příjemném prostředí obklopené lesy a je na polosamotě.

RC Sepetná je pohodlně dosažitelná vsemi dopravními prostředky. Až na hranici obce vede

4proudová komunikace a tak cesta z Frydku—Místku na hotel trvá cca. 20mm a cesta z Ostravy cca.

40Min. v případě. že přicestujete vlakem nebo autobusem. vystoupíte na zastávce Ostravice. z této

zastávky, transportujeme na základě předchozí dohody hosty hotelovým minibusem na hotel

zdarma.

Ubytování

vsechny budovy rekreačního centra Sepetná jsou oficiálně kategorizovány asociací hotelů a

restaurací a to minimálně ***. Disponuje 39 pokoji a S komfortními apartmany. Všechny pokoje

jsou vybaveny stylovym nábytkem a jsou s příslušenstvím. Vybavení jako minibar. trezor. TU. fén.

jsou standardem. v celém rekreačním centru je bezplatně k dispozici internetové připojení pomocí

UJI-Fl i pomocí kabelu. \berané pokoje mají k dispozici balkon, pokoje s označením LUH mají v

koupelně k dispozici vířivou vanou. Všechny pokoje jsou dvoulůžkové s možností oddělení postelí,

v případě že využíváte pouze jednolůžkové pokoje budete mít vždy k dispozici dvoulůžkovy pokoj

obsazen jednou osobou. Celé rekreační centrum včetně pokojů je nekuřácké, pro kuřáky je

vyčleněné místo před hotelem.

Parkování — rekreační centrum disponuje vlastním parkovištěm pro cca. 150 osobních automobilů.

Parkoviště je monitorované a pro ubytované hosty ZDARMA.

Školící místností

Hotel Sepetná má i bez svou iOOletou historii moderní kongresové zázemí. k dispozici je až 6

salónků nebo velky kongresovy sál a 3 salonky. všechny místnosti jsou vybaveny nábytkem, ktery

byl zakoupen speciálně pro tyto ůčely a je variabilní. Polstrované židle jsou samozřejmostí, Tak

můžeme přizpůsobit místností vaším požadavkům pra'vě prováděného Školení. Všechny místnosti

vyhovují práci ve skupinách. kruhu, a nemají překážky. každá místnost má automaticky k dispozici,

plátno. flipchart, vylepovací listy pro vylepení flipovych papíru v místnosti, dataprojektor, připojení

na internet pomocí LUI—Fl nebo pomocí pevného připojení, vsechny místnosti mají dostatek

elektrickych zásuvek a funkční zatemění, v místnostech je signál GSM, vsechny místnosti jsou

umístěny v samostatném patře hotelu oddělené od veškerych rusívych elementů. Do místnosti

kde probíhá Školení nemají přístup cizí osoby. ani zde nepracuje a neprochází personál. Coffebreaky

se připravují v době přestávek.
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   SEPETNÁ
Rekreační centrum

,?

! Hotel Sepetná

Pekreační centrum sepetná |

\J každé místnosti je dostatek denního í umělého světla, ale zároveň je možno místností zatemnít

tak abg se dalo bez problémů promítat. Místnosti maji dobrou akustiku. vsechnu místností maji

regulovatelnou teplotu topení a jsou bez problemu větratelně. každou místnost lze samostatně

zamknout a označit pro tento Účel je před každou místností rámeček A4. Jednu místnost vgužívate

vždg po celou dobu pobytu. v okoli neprobíhají stavebni ani jiné hlučně práce. kongresová část

hotelu je rovněž nekuřácká

Možnost obsazen/' skol/tích místnost/'
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Stravování

Stravování je zajištěno v restauraci. Pro každé jídlo budete mít rezervované stolg 5 dostatečngm

počtem míst. Stolg budou označeng cedulkou.

U případě že je někdo z Účastníků vegetarián nebo má speciální dietu (bezlepkovou. diabetes apod.)

bude mu strava přizpůsobena individuálně

Snídaně se podává formou Švédskgch stolů. Čas podávání jídel je vždy předem domlouván s

organizátorg

Doprovodné službg

Po náročném pracovním dní je Vám k dispozici RelakCentrum Sepetná. v rámci ubgtování máte

možnost vgužít ZDARMA í7m bazénu s dětským brouzdalištěm a atrakcemi jako je bublinková

lavice, masážní trgskg a houpačka. Dále můžete vgužit parní kabinu a tuhirpool a 90m tobogán.

Za poplatek nabízíme

Zdráhovg bowling — 300 kč/hodina a dráha, tělocvičnu s dvěmi

Sportovní a golfovg' trenžěr— 300 HČ/hodína

badmintonovgmi kurtg — 170 HČ/hodína a kurt.

saunu 500 kč/hodina.

stolní tennis SO Hč/hodína
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Cenová nabídka červnový termín:

ubýtování včetně snídaně:

  
SEPETNÁ
Rekreační centrum

Skladba coffebreaků: káva. čaj pramenitá voda s citrónem — vše bezedný Šálek bez omezeně

spotřebý Sladké pečivo. slané pečivo dle dohodý

Oběd formou servírovaného 3 chodovéhomem—9250kč

Skladba obědu: Jednotná polévka. výběr ze dvou druhu hlavních jídel aje notný dezert.

Večeře formou teplého bufetumSWSkč

Skladba večeře: polévka, výběr ze tri ru u avnich jídel. vegetariánské jídlo. salátý a dezertý

Pronájem konferenční místnosti na-BSOO kč

Celkem za červnový termín 50975 kč uvedená cena je bez DPH

Cenová nabídka zářijový termín:

ubýtování včetně snídaně:

jednolůžkový pokoj á 1300 kč

dvoulůžkový pokoj á 1560 kč

Cena dle výužitých pokojů.

Večeře formou teplého bufetu—4100 kč

Skladba večeře: polévka, výběr ze tří druhů hlavních jídel, vegetariánské jídlo, salátý a dezertý

Coffebreak_5300 kč

Skladba coffebreaků: káva, čaj pramenitá voda s citrónem — vše bezedný Šálek bez omezené

spotřebý. Sladké pečivo. slané pečivo dle dohodý

Oběd formou teplého bufetu_28200kč

Skladba večeře: polévka. výběr ze tří druhů hlavních jídel, vegetariánské jídlo, salátý a dezertý

Večeře formou slavnostního rautu_33000 kč

Skladba večeře: polévka, výběr ze tří druhů hlavních jídel, vegetariánské jidlo. salátu a dezertý

Pronájem konferenční místnosti s technikou 12500 kč

Doprava pro_500kč

Celková cena dle obsazenosti pokojů. Fakturovat budeme dle skutečnosti.
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