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SMLOUVA č. 201701
zajištění výletů pro seniory - MČ Praha - Kunratice

Tuto smlouvu uzavírají:

Městská část Praha – Kunratice
K Libuši 7/10

148 00 Praha - Kunratice

zastoupena starostkou Ing. Lenkou Alinčovou

IČO: 00231134

DIČ: CZ 00231134

zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4

číslo účtu:  9021-2000690389/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Pospíšil - Cestovní kancelář CK2
Holubí 1238/7, 165 00  Praha - Suchdol
IČ: 70337713

DIČ: CZ7810122375

Bankovní spojení: G. E. Money bank

číslo účtu: 192087576/5500

Pojištění proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u ERV pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: 1180000043

zastoupená Ing. Petrem Pospíšilem
(dále jen „obstaratel“)
(spolu dále také jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění celodenních poznávacích níže specifikovaných výletů pro seniory.

Obstaratel se zavazuje v níže stanovené cenové relaci zabezpečit:

· výlet pro seniory „České Budějovice a zámek Hluboká“
v termínu 10. 5. 2017 (středa)

odjezd v 7:15 hod., návrat v rozmezí 18:45 – 19:15 hod.

· výlet pro seniory „Sychrov a Hrubý Rohozec“
v termínu 24. 5. 2017 (středa)

odjezd v 7:30 hod., návrat v rozmezí 17:15 – 17:45 hod.

· výlet pro seniory „Telč a hrad Roštejn“
v termínu 14. 6. 2017 (středa)

odjezd v 7:30 hod., návrat v rozmezí 18:00 – 18:30 hod.
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· výlet pro seniory „Bečov nad Teplou a klášter v Teplé“
v termínu 13. 9. 2017 (středa)

odjezd v 7:30 hod., návrat v rozmezí 18:45 – 19:15 hod.

· výlet pro seniory „Oybin a zámek Lemberk“
v termínu 26. 9. 2017 (úterý)

odjezd v 7:30 hod., návrat v rozmezí 18:15 – 18:45 hod.

V rámci výletu a za cenu uvedenou dále v Čl. II této smlouvy se obstaratel zavazuje zajistit zejména:

· dopravu zahraničním autobusem splňujícím evropské normy s plnou výbavou (klimatizace, WC, DVD);

místo odjezdu a příjezdu: roh ulic Kostelní nám. a Golčova, 148 00 Praha 4

· vstupné do uvedených objektů včetně jejich rezervace

· služby delegáta po celou dobu výletu (organizace průběhu výletu, vedení zábavně-poučného

programu v autobuse, odborný výklad v navštívené destinaci)

· parkovné, mýtné a veškeré další poplatky

· úrazové pojištění účastníků
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Čl. IV
Doba a místo plnění

Obstaratel se zavazuje uskutečnit výlet v předem dojednaných termínech do uvedených destinací dle

Čl. I této smlouvy.
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Čl. VI
Ostatní a závěrečná ujednání

· Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami.

· Obstaratel prohlašuje, že je registrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeným

Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00021388 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

· Smluvní strany se dohodly, že obsah článků II, III a V je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

· Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po

podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném

formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části
Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word, strojově

pročitatelné PDF apod.), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce

následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou.

Městská část Praha–Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o

provedení registrace a zašle druhé smluvní straně elektronické potvrzení správce registru smluv o

uveřejnění smlouvy ve formátu, kde budou zachovány elektronické podpisy informačního systému

registru smluv, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.

· Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části Praha-

Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení

smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strana, která je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním

osobních údajů ve smlouvě uvedených, a to za podmínek podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tak

výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna, s výjimkou ustanovení, která smluvní

strany považují za obchodní tajemství, na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-

Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že udělují svolení k  užití a zveřejnění ostatních skutečnosti, než těch,

které považují za obchodní tajemství, bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

· Obstaratel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o případných změnách.

· Pokud nebylo touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

· Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom výtisku.
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V Praze dne ……………………  V Praze dne 17. 2. 2017

Za objednatele: Ing. Lenka Alinčová     Za obstaratele: Ing. Petr Pospíšil

.................................................              ..................................................




