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SMLOUVA č. 202001
zajištění výletů pro seniory - MC Praha - Kunratice
Tuto smlouvu uzaviraji:

Městská část Praha — Kunratice
K Libuši 7/10
148 00 Praha - Kunratice

zastoupena starostkou lng. Lenkou Alinčovou

IČO: 00231134
DIČ: cz 00231134
zapsaná u čsú č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
bankovni spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Cestovní kancelář CK2, s. r. o.
Kafkova 527/1 O
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 07776241
DIČ: CZO7776241
Bankovní spojení: MONETA Money bank

číslo účtu: '
Pojištění proti úpadku dle zákona 159/1999 Sb. u ERV pojišťovny, a. s. - č. smlouvy: '
zastoupená lng. Petrem Pospíšilem
(dále jen „obstaratel“)
(spolu dále také jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

č|. |
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištění poznávacích níže specifikovaných výletů pro seniory. Obstaratel se zavazuje v
níže stanovené cenové relaci zabezpečit:

.

výlet pro seniory „Český Krumlov“
v termínu 5. 5. 2020 (úterý)
odjezd v 7:00 hod., návrat v rozmezí 20:30 — 21 :00 hod.
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výlet pro seniory „Třeboň“
v termínu 19. 5. 2020 (úterý)
odjezd v 7:00 hod., návrat v rozmezí 20:00 — 20:30 hod.

.

výlet pro seniory „Zámek Zbiroh a Plasy“
v termínu 2. 6. 2020 (úterý)
odjezd v 7:30 hod., návrat v rozmezí 19:00 — 19:30 hod.

.

výlet pro seniory „Zámek Orlík a hrad Zvíkov“
v termínu 16. 6. 2020 (úterý)
odjezd v 8:00 hod., návrat v rozmezí 18:30 — 19:00 hod.

.

výlet pro seniory „Cheb a Loket“
v termínu 8. 9. 2020 (úterý)
odjezd v 6:30 hod., návrat v rozmezí 20:00 — 20:30 hod.

.

výlet pro seniory „Nový Bor a hrad Sloup"
v termínu 22. 9. 2020 (úterý)
odjezd v 7:00 hod., návrat v rozmezí 19:00 — 19:30 hod.

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

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

č|. ||
Cena a platební podmínky
Za obstarání věci dle čl. l této smlouvy je stanovena smluvní cena* ve výši:

.

výlet pro seniory „Český Krumlov“

34.800 Kč včetně DPH (870 Kčlos.)
.

výlet pro seniory „Třeboň“

32.800 Kč včetně DPH (820 Kčlos.)
.

výlet pro seniory „Zámek Zbiroh a Plasy“
30.400 Kč včetně DPH (760 Kčlos.)
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výlet pro seniory „Zámek Orlík a hrad Zvikov“
34.400 Kč včetně DPH (860 Kčlos.)

.

výlet pro seniory „Cheb a Loket“
31.600 Kč včetně DPH (790 Kč/os.)

.

výlet pro seniory „Nový Bor a hrad Sloup“

25.600 Kč včetně DPH (640 Kč/os.)

*Kalkulace výletů vycházíz počtu 40 osob — seniorů nad 60 let (včetně) / zájezd.

Uvedená cena výletu je stanovena jako minimální i v případě, že by se výletu účastnilo méně osob. V případě, že se
výletu zúčastní více než 40 osob, bude cena výletu navýšena o uvedenou cenu za osobu x počet osob navíc. Maximální
počet osob je dán počtem míst v autobuse (obstaratel garantuje autobus s kapacitou 49 míst).

Cena výletu bude uhrazena po realizaci výletu na základě vystavené faktury. Splatnost faktury bude 14 dní. Splatnost
faktury se počítá od doručení faktury objednateli.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení
fakturu obstarateli, která neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Vrácením faktury

obstarateli přestane běžet původní lhůta splatnosti. Po opravě faktury obstaratelem běží nová lhůta splatnosti 14 dní
ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy obstaratel ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění nebude mít zveřejněn účet dle příslušných ustanovení zákona o DPH, na který má
být zaplacena cena za zájezd, bude tato platba provedená tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo
na účet správce daně obstaratele. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy u obstaratele ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem
dle zákona o DPH, bude cena za zájezd provedena tak, že částku, představující DPH, zaplatí objednatel přímo na účet
správce daně obstaratele.

č|. |||
Rezervace míst na zájezdech
.

Rezervaci účastníků na daném výletu zajistí objednatel na základě předem poskytnutých místenek od obstaratele.

Místenky budou obsahovat zejména:
-

datum a název výletu (včetně stručné informace o programu výletu)

-

čas odjezdu a čas návratu

-

místo přistavení autobusu

-

číslo sedadla v autobuse

-

pole pro doplnění jména a příjmení držitele místenky

-

kontakt na objednatele

3/5

9

Cestovní kancelář CKZ

CestovníkancelářCKZ s.r.o.
Kafkova 527/10
160 00 Praha 6-Dejvice

záruka kvality a spokojenosti

.

otvírací doba: po—pá 9.00-16.00
IČO:
07776241
DIČ:
CZO7776241

telefon: 224 313 161/273 136 285
e-mail: recepce@ck2.cz
web:
www.ck2.cz

Objednatel se zavazuje nejpozději týden před konáním daného výletu poskytnout obstarateli seznam účastníků
výletu (seznam je třeba zaslat na email 2

v elektronické podobě ve formátu MS Excel a bude

obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefonický kontakt). Seznam bude podkladem pro evidenci
účastníků při nástupu do autobusu a současně slouží pro zajištění úrazového pojištění účastníků.

č|. IV
Doba a místo plnění
Obstaratel se zavazuje uskutečnit výlet v předem dojednaných termínech do uvedených destinací dle Čl. l této smlouvy.

č|. v
Smluvní sankce
.

V případě, že 14 dní před daným výletem nebude na tento výlet přihlášeno alespoň 40 účastníků, má objednatel
možnost výlet realizovat za cenu při min. počtu 40 osob nebo objednávku výletu zrušit bez jakýchkoliv

stornopoplatků.
.

V případě zrušení výletu v době kratší než 14 dní před daným výletem se účtuje storno poplatek ve výši 3 500 Kč
za jeden zrušený výlet.

.

Vpřípadě neuskutečnění výletu obstaratelem vtermínu uvedeném vČl. I, je obstaratel povinen vrátit celou
uhrazenou finanční částku zpět do 14 dnů od data, kdy se měl výlet konat.

.

Nesplnění platebních podmínek a termínu splatnosti ze strany objednatele je důvodem k odstoupení od smlouvy ze
strany obstaratele.

č|. VI
Ostatni 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.
0

Smluvní strany se dohodly, že obsah článků ", III a Vje obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zékona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.

0

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru squv
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
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smluvní straně elektronické potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy ve formátu, kde budou
zachovány elektronické podpisy informačního systému registru smluv, ato bez zbytečného odkladu poté, kdy sama
potvrzení obdrží.
.

Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv
uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí 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, ato za podmínek podle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich 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.

V Praze dne

V Praze dne 18. 11. 2019

Za objednatele: Ing. Lenka Alinčová

Za obstaratele: Ing. Petr Pospíšil
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