Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Kompletní zajištění dvoudenního výjezdního workshopu v rámci projektu OP VVV
„Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“, reg. č.
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, vč. ubytování, stravy, pronájmu konferenčních
prostor a techniky v ubytovacím zařízení min. *** kvality. V ceně ubytování musí být
zahrnut poplatek Obecnímu úřadu, pokud je nutný.
Požadovaným místem konání výjezdního workshopu je Chráněná krajinná oblast
Beskydy, mimo centrum obce, v klidném prostředí.
Počet osob:

20 osob

Termín:

6. 9. 2019 – 7. 9. 2019

1. Minimální požadavky na rozsah poskytovaných služeb
a. Ubytování pro celkem 20 osob, na 1 noc. Ubytování
v jednolůžkových pokojích hotelového typu. Příjezd účastníků
2019 v dopoledních hodinách, odjezd účastníků dne 7.
v odpoledních hodinách. Připojení k internetu na pokojích
součástí ceny za ubytování.

účastníků
dne 6. 9.
9. 2019
musí být

Maximální cena ubytování je:
 1 500,- Kč včetně DPH za 1 osobu/1 noc v jednolůžkovém pokoji,
v ceně je zahrnuta snídaně
b. Stravování po dobu ubytování pro 20 osob.
Stravování začíná dne 6. 9. 2019 dopoledním coffebreakem a končí dne 7. 9.
2019 odpoledním coffebreakem.
6. 9. 2019
Dopolední coffebreak (20 osob) – teplý nápoj, voda,
Oběd (20 osob) – dvou chodové, servírované menu, teplá kuchyně
Odpolední coffebreak (20 osob) – teplý nápoj, voda, pečivo
Večeře (20 osob) – formou bufé, teplá kuchyně
7. 9. 2019
Snídaně (20 osob) – hotelová nabídka (součástí ceny za ubytování)
Dopolední coffebreak (20 osob) – teplý nápoj, voda,
Oběd (20 osob) – dvou chodové, servírované menu, teplá kuchyně
Odpolední coffebreak (20 osob) – teplý nápoj, voda
Maximální částka na stravování je 600,- Kč včetně DPH celkem za 1
osobu/pobyt.
c. Pronájem prostor a konferenční techniky – bude zahrnut v ceně za
ubytování
- Velká konferenční místnost s AV technikou
- Menší místnost pro práci v týmech

d. Možnost pronájmu prostor pro volnočasové aktivity
V ceně ubytování je zahrnut volný vstup do prostor pro volnočasové
aktivity, pokud má ubytovací zařízení takové prostory k dispozici.
Účastník ve své nabídce uvede kromě podrobné specifikace předmětu plnění
i konkrétní výčet sportovišť a aktivit, které má k dispozici a za jakých
podmínek.
2. Dodací podmínky
a. Změna v konečném počtu osob bude max. v počtu 2 osob, což odpovídá
10 % předpokládaného počtu zúčastněných osob.
b. Sníží-li/zvýší-li se počet osob, sníží/zvýší se také celková cena plnění.
Ta se vypočítá z nabídnuté jednotkové ceny za ubytování za 1 osobu/1 noc a
za stravování za 1 osobu/pobyt.

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST
Veřejná zakázka:

Zajištění výjezdního workshopu pro PdF OU
Dodavatel
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Adresa pro doručování
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba v průběhu
výběrového řízení
Tel

Email

Oprávněná osoba
(titul, jméno, příjmení)
Oprávnění podepisovat za
účastníka je odůvodněno
(statutární orgán s oprávněním
jednat, plná moc apod. – nutno
doložit)

V……………………. dne …………………

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 3

VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE
o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) – e)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Veřejná zakázka:

Zajištění výjezdního workshopu pro PdF OU
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..… (obchodní
firma) splňuje základní způsobilost podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a to v rozsahu podle § 74 tohoto zákona, a to tak, že:
a) dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením
výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží;
b) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na
pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti;
e) dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla
vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se
nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V……………………. dne ………………
Podpis
oprávněné osoby dodavatele
Upozornění pro dodavatele
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí
pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené
v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.
-

Příloha č. 4 – Nabídkový list

Zajištění výjezdního workshopu pro PdF OU
Jednotková cena
1 os. / noc
bez DPH

vč. DPH

Celková cena
bez DPH

vč. DPH

Ubytování jednolůžkové
pokoje
(celkem 20 osob)
Jednotková cena
1 os. / pobyt
bez DPH
Stravování
(celkem 20 osob)
Cena celkem

vč. DPH

Celková cena
bez DPH

vč. DPH

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o zajištění výjezdního workshopu
Smlouva o zajištění výjezdního workshopu
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03, Ostrava
zastoupena:
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. – děkan
Pedagogické fakulty OU
IČO:
61988987
DIČ:
CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu:
931761/0710
kontaktní osoba:
doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
(dále jen „objednatel“ nebo „OU“)
Dodavatel:

.........................................................
Sídlo:
IČO:..............................
DIČ:..............................
bankovní spojení:.............................
číslo účtu:............................
jednající jednatelem společnosti: ......................................................
kontaktní osoba:.............................................

(pozn.: doplní účastník)
(dále jen „dodavatel“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným dodavatelem na základě výběrového
řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění výjezdního workshopu
pro PdF OU.“ zadané objednatelem jako zadavatelem (dále „zakázka“).

1.2.

Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.

Dodavatel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě kompletně
zajistit pro objednatele dvoudenní výjezdní workshop vč. ubytování, stravy,
pronájmu prostor a konferenční techniky. Předpokládaný počet osob je
uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Specifikace předmětu plnění je uvedena
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2.

Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádné a včasné splnění jeho
závazku cenu podle čl. 4 této smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.

Místem plnění je …………………..

3.2.

Termín plnění je 6. – 7. 9. 2019.
4. CENA PLNĚNÍ

4.1.

Celková cena plnění je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše
přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným a včasným splněním
závazku dodavatele dle této smlouvy.

4.2.

Cena plnění činí:
Celková cena bez DPH
DPH ve výši 21 %
DPH ve výši 15 %
Celková cena včetně DPH

………,- Kč
………,- Kč
………,- Kč
………,- Kč.

4.3.

Podrobný rozpis ceny plnění je obsahem přílohy č. 2 – Nabídkový list, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

4.4.

Cena plnění bude fakturována dle skutečného počtu zúčastněných osob.
Předpokládaný počet osob je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Možnost
snížení v konečném počtu odebraných služeb je upravena v Příloze č. 1 této
smlouvy.

4.5.

Cena podle odstavce 2 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu
na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na
trhu.

4.6. Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze
a) dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, dodavatel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle
aktuální zákonné úpravy,
b) dojde-li ke změně ceny v souvislosti s úpravou počtu zúčastněných osob
v souladu s touto smlouvou.
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.

Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu vystaveného
dodavatelem se splatností 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového
a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a dále údaj, že plnění bude hrazeno z projektu OP VVV
„Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji",
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971.

5.2.

V případě, že příslušný daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti,
je objednatel oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti dodavateli k doplnění. Nová
lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout doručením opraveného či nově
vystaveného daňového dokladu dodavateli.

5.3.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu elektronickými prostředky na adresu
financni.uctarna@osu.cz.

5.4.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.

Obě smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem informovat bez
zbytečného odkladu o důležitých skutečnostech, které ovlivňují, popř. by
mohly ovlivnit plnění podle této smlouvy.

6.2.

Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli nejpozději 3 dny před konáním
výjezdního workshopu informace o přesném časovém harmonogramu
workshopu a konečném počtu osob.

6.3.

Dodavatel je při poskytování služeb povinen postupovat s odbornou péčí,
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti
povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s jeho pokyny. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli
součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností dodavatele dle této
smlouvy. V případě nevhodných pokynů objednatele je dodavatel povinen na
nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese dodavatel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo dodavateli a/nebo třetím
osobám vznikly.

6.4.

Při realizaci části plnění jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by plnil
sám.
7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady – plnění předmětu smlouvy
v kvalitě, která neodpovídá předmětu smlouvy a nabídce podané
dodavatelem, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli její bezplatné
odstranění ve lhůtě, kterou objednatel dodavateli za tímto účelem stanoví, aby
byl dodržen předmět a účel smlouvy. Objednatel má vůči dodavateli dále tato
práva z odpovědnosti za vady:
a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu
reklamovaných vad,
b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady jsou takového
charakteru, že ztěžují či dokonce brání naplnění předmětu a účelu
smlouvy,
c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si
objednatel vady odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich
odstranění.

7.2.

Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po
jejich zjištění. Dodavatel se zavazuje odstranit případně vady bez zbytečného
odkladu po jejich uplatnění objednatelem. O době a předmětu odstranění vady
dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní
strany podepíší.

8. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1.

V případě nedodržení termínu plnění nebo neposkytnutí služeb ve sjednané
kvalitě a množství podle čl. 2 této smlouvy ze strany dodavatele je objednatel
oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové
ceny plnění včetně DPH dle čl. 4 této smlouvy za každý i započatý den
prodlení.

8.2.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti, je
dodavatel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z fakturované částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

8.3.

Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody
vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v
případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu; ustanovení § 2050 občanského
zákoníku se tedy nepoužije.

8.4.

Smluvní pokuta a náhrada škody dle tohoto článku je splatná do 30 dnů poté,
co bude písemná výzva jedné strany v této záležitosti druhé straně doručena.

8.5.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě
podstatného porušení smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy
druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení
písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně.

8.6.

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany
dodavatele se považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění
a nedodržení termínu plnění a ze strany objednatele prodlení s úhradou svých
peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dní.

8.7.

Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu smlouvy, že technické, právní,
finanční či organizační změny na straně dodavatele budou mít podstatný vliv
na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.8.

Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že dodavatel
při podání nabídky na zakázku dle čl. 1 uvedl nepravdivá prohlášení nebo
informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Dodavatel bere na vědomí
a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, podléhá uveřejnění v Registru
smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo
vnitra). Objednatel se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle
příslušného zákona o registru smluv.

9.2.

V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu
včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění
této smlouvy.

9.3.

Objednatel zveřejní smlouvu dle odstavce 9.1. a 9.2. v plném znění.
V případě, že smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle
§ 504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících
svobodný přístup k informacím (dále jen „chráněné informace“), je Dodavatel
povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost sdělit objednateli,
tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany.
Tyto části smlouvy (chráněné informace) pak Objednatelem nebudou
uveřejněny. V opačném případě je Dodavatel seznámen se skutečností, že
zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných zákonů se nepovažuje za
porušení obchodního tajemství a že smlouva neobsahuje ani jiné chráněné
informace a Dodavatel s jejím zveřejněním výslovně souhlasí.

9.4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel
Dodavatele uvědomí.

9.5.

Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a předpisy souvisejícími.

9.6.

Dodavatel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení,
které bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti
faktury zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon
o DPH“), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za
Dodavatele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet.

9.7.

Pokud se Dodavatel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým
plátcem DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak
dostane do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany
Dodavatele, je Dodavatel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně
informovat.

9.8.

Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za
Dodavatele (např. z důvodů popsaných v odst. 9.6. nebo 9.7. této Smlouvy), je
Objednatel oprávněn uhradit Dodavateli hodnotu faktury pouze ve výši bez
DPH a DPH odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Dodavatele a
Dodavatel s tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou
skutečnosti uvedené v odst. 9.6. této Smlouvy, má Objednatel také právo
pozastavit platbu celé částky závazku, a to do doby, než mu Dodavatel sdělí
číslo takového bankovního účtu, který je veden v české bance a je zveřejněn
finančním úřadem. Závazek se tím v obou případech považuje za splněný
řádně a včas a Objednatel se nedostává do prodlení s úhradou. Dodavatel pro
tento případ prohlašuje, že jeho místně příslušným finančním úřadem pro
DPH je ………………….. (doplní účastník), a že v případě změny místně
příslušného finančního úřadu bude Objednatele o této skutečnosti neprodleně
informovat, jinak Dodavatel ponese případné náklady plynoucí ze skutečnosti,
že částka DPH nebyla včas poukázána správnému finančnímu úřadu.

9.9.

Ustanovení 9.6. až 9.8. se týkají Dodavatele, kterému je přiděleno české DIČ.

9.10. Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.11. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem
stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu
kontroly mají právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např.
jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle
předchozí věty se vztahuje i na případné subdodavatele.
9.12. Dodavatel je povinen Objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne
nedodržením povinností uvedených výše v tomto článku, a navíc je
Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení se stává účinným
dnem jeho doručení Dodavateli.
9.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Takto nelze sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto
smlouvou.
9.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
9.15. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly,
že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji
vlastnoručně podepisují.
9.16. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo
neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany
se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude
v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle
původního ustanovení.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a Podrobná specifikace nabízeného plnění
Příloha č. 2 – Nabídkový list

Za dodavatele:
V ………. dne …………………….

…………………………………

Za objednatele:
V Ostravě dne …………………….

…………………………………………
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty OU

