Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
příspěvková organizace
„Poskytování rehabilitačních aktivit - vstupy do bazénu s wellness zónou, Špindlerův Mlýn II.“

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek- Závazný vzor
návrhu smlouvy
Č. j.: ZSM- 158/OVZ-2016

„Poskytování rehabilitačních aktivit
– vstupy do bazénu s wellness zónou,
Špindlerův Mlýn II.“

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
příspěvková organizace
„Poskytování rehabilitačních aktivit - vstupy do bazénu s wellness zónou, Špindlerův Mlýn II.“

„SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ REHABILITAČNÍCH AKTIVIT –
VSTUPY DO BAZÉNU S WELLNESS ZÓNOU, ŠPINDLERŮV MLÝN“
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem,
IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
bankovní spojení: ČNB Praha,
číslo účtu: 30320881/0710,
na straně jedné (dále též jen „Objednatel”)
Provozovna: hotel Janošík, Vrchlabská 4, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: …………………………..
E-mail: ………………………..
(dále jen „provozovna Objednatele“)
číslo Smlouvy: ZSM-…./OVZ-2016
a

..........................................................
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: ..................................................................................,
zastoupené: ...................................................,
rodné číslo/IČO: .......................................,
DIČ:……………………………………,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................,
oddíl ........., vložka ..........,
bankovní spojení: ........................, číslo účtu: ...............................,
na straně druhé (dále též jen „Poskytovatel”)
číslo Smlouvy: ...............
(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu o poskytování rehabilitačních aktivit – vstupy do bazénu
s wellness zónou, Špindlerův Mlýn
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jen
„Smlouva“) následujícího znění:

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.
1.1.

Objednatel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění
pozdějších dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie pod č. j.: ZSM158/OVZ-2016 s názvem „Poskytování rehabilitačních aktivit – vstupy do bazénu
s wellness zónou, Špindlerův Mlýn II.“. Nabídka Poskytovatele, která splnila
veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené ve výzvě k podání nabídek a
jejích přílohách, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.3.

Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti poskytování
rehabilitačních aktivit a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů
platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy
specifikovaného v čl. 2. této Smlouvy.

1.4.

Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit
veškeré jeho závazky v ní obsažené.

1.5.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění rehabilitačních aktivit pro příslušníky
bezpečnostních sborů ČR.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.
2.1.

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Objednateli ve svém
zařízení ve Špindlerově Mlýně rehabilitační aktivity v rozsahu čtyř vstupů do
bazénu s wellness zónou (dále jen „Služby“) pro každého jednotlivého příslušníka
bezpečnostních sborů České republiky v rámci 14 denních ozdravných pobytů,
které jsou realizovány v ubytovacích kapacitách provozovny Objednatele. Bazén
provozovaný Poskytovatelem musí být krytý a na délku musí měřit min. 20 metrů,
na šířku min. 10 metrů, hloubka bazénu musí být min. 1,2 metru. Bazén musí být
vyhřívaný s minimální teplotou 25 stupňů Celsia. Wellness zóna musí obsahovat
min. suchou nebo parní saunu a minimálně jeden whirlpool.

2.2.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje za službu zaplatit Poskytovateli cenu
uvedenou v čl. 5 této Smlouvy.
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MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.
3.1.

Místem plnění Služby je: ……………………………..........................................

3.2.

Poskytovatel bude zajišťovat Služby pro cca 2000 příslušníků bezpečnostních
sborů ČR, v průběhu 4 let od uzavření smlouvy, v zařízení Poskytovatele (dále jen
„Zařízení“). Tento počet není závazný a může být vyšší i nižší. V případě, že
počet příslušníků bude vyšší nebo nižší, zavazuje se Poskytovatel potřeby
Objednatele podle podmínek této Smlouvy uspokojit taktéž.

3.3.

Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování Služeb Objednateli na základě
jednotlivých dílčích písemných objednávek dle potřeb Objednatele.

3.4.

Poskytovatel se dále zavazuje zajistit poskytování rehabilitačních aktivit v jedné
budově nebo komplexu budov prostorově nebo funkčně souvisejících.

OBJEDNÁVKY

4.
4.1.

Objednatel telefonicky ověří na recepci Poskytovatele dostupnost objednávaného
termínu a v případě dostupnosti provede závaznou, písemnou rezervaci Služby
(dále jen „Objednávka“) elektronicky prostřednictvím e-mailu. Kontaktní údaje
Poskytovatele jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy.

4.2.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

jméno/název/obchodní firmu/IČO Poskytovatele a Objednatele

sídlo Poskytovatele a Objednatele

označení zařízení Poskytovatele

číslo Objednávky, datum jejího vystavení

specifikaci o jaký druh Služby se jedná

množství požadovaných Služeb

datum a čas od - do poskytnutí Služeb

4.3.

Každá Objednávka bude učiněna nejpozději jeden (1) kalendářní den před dnem
realizace Objednávky. Poskytovatel potvrdí Objednávku neprodleně písemně,
nejpozději však do tří (3) hodin, po doručení Objednávky. Potvrzením
Objednávky se Poskytovatel zavazuje provést plnění Objednávky za podmínek
stanovených dle této Smlouvy.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.
5.1.

Nabídková cena Služby je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky
Poskytovatele učiněné v rámci veřejné zakázky č.j. ZSM-158/OVZ-2016, formou
oceněné cenové tabulky, která tvoří Přílohu č. 1 k této Smlouvě a celková cena
činí:
- celkem bez DPH …………... Kč (slovy „….…………….…“ korun českých),
- DPH ….. % ve výši ….……. Kč (slovy „……………….….“ korun českých),
- celkem včetně DPH ……….. Kč (slovy „……..……………“ korun českých).

5.2.

Za změnu ceny Služby se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle
zákonné sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
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5.3.

Cena jednotlivých Služeb pro jednu osobu je stanovena v Příloze č. 1 této
Smlouvy a je nejvýše přípustná a konečná po celou dobu trvání této Smlouvy.
Obsahuje veškeré náklady Poskytovatele nezbytné ke splnění jeho povinností dle
této Smlouvy.

5.4.

Úhrada za poskytnutí Služeb bude probíhat průběžně měsíčně podle cen skutečně
zrealizovaných Služeb v daném kalendářním měsíci, a to na základě daňového
dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného Poskytovatelem vždy k poslednímu dni
příslušného měsíce.

5.5.

Fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve v den následující po dni
poskytnutí Služeb. Fakturace bude prováděna podle obsahu jednotlivých
písemných Objednávek a Potvrzení o poskytnutí Služeb. Faktura bude vždy
vystavena na Objednatele.

5.6.

Faktura musí kromě zákonných náležitostí daňového a účetního dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
obsahovat následující:
a) Datum/data, kdy byly Služby poskytnuty
b) Náklady v členění:
o počet a druh poskytnutých Služeb,
o jednotková cena,
o celková cena bez DPH,
o celková cena s DPH.
c) Faktura bude doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na
adresu sídla Objednatele nebo v jednom (1) vyhotovení prostřednictvím
elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud faktura splňuje
ustanovení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v úplném znění.
Přílohou faktury bude výpis poskytnutých služeb, vyplývající z jednotlivých
Potvrzení o poskytnutí služeb, odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou
za Objednatele.

5.7.

Faktura bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli vždy bezhotovostním
převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.8.

Smluvní strany se dohodly, že Faktura za dodanou Službu je splatná do třiceti (30)
dnů ode dne prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury
Poskytovatele Objednateli, včetně výpisu poskytnutých Služeb, vyplývající
z jednotlivých potvrzení o poskytnutí Služeb, odsouhlasený a podepsaný osobou
oprávněnou za Objednatele. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti
daňového a účetního dokladu nebo k ní není připojen originál výpisu
poskytnutých Služeb, vyplývající z jednotlivých potvrzení o poskytnutí Služeb,
odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou za Objednatele, a pokud účet
uvedený na Faktuře nebude uveden v registru plátců DPH, splatnost Faktury
neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že splatnost počíná běžet
znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Poskytovatele
Objednateli.

5.9.

Smluvní strany se dohodly, že za vymezený předmět plnění nebudou poskytovány
zálohy.
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5.10.

Při nedodržení termínu splatnosti Faktury vzniká Poskytovateli právo na úrok
z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým
se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5.11.

Smluvní strany se dohodly, že cena Služby je stanovena jako cena konečná.
Objednatel nebude Poskytovateli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další
náklady ani jiné nároky peněžní povahy nárokované Poskytovatelem.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.
6.1.

Objednatel je povinen zajistit, aby se příslušníci bezpečnostních sborů ČR při
nástupu na Službu prokázali tzv. „Kartou rekreanta“, jejíž vzor je přílohou č. 3
této Smlouvy.

6.2.

Objednatel má nárok na přiměřenou slevu z ceny Služeb v případě, že ač
potvrzeny, nejsou poskytnuty zcela nebo řádně a včas.

6.3.

Objednatel si vyhrazuje právo, v případě snížení finančních prostředků státního
rozpočtu vynakládaných na rehabilitační aktivity, snížit předpokládaný celkový
objem plnění předmětu této Smlouvy. Snížení objemu předpokládaného plnění
nezakládá právo na zvýšení jednotkových cen Služeb uvedených v Příloze č. 1
této Smlouvy. Objednatel si současně vyhrazuje právo v případě zvýšení
finančních prostředků státního rozpočtu vynakládaných na rehabilitační aktivity,
zvýšit předpokládaný celkový objem plnění předmětu této Smlouvy.

6.4.

Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých
škod.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.
7.1.

Každá ze Smluvních stran písemně jmenovala oprávněnou osobu či oprávněné
osoby (dále jen „Oprávněné osoby“). Seznam oprávněných osob obsahuje Příloha
č. 2 této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu
v provozních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Tímto
ustanovením není dotčen čl. 10.1. této Smlouvy.

7.2.

Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat,
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi
pověřenými pracovníky.

OCHRANA INFORMACÍ

8.
8.1.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas, v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož
i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému
může kdykoliv v budoucnu dojít.
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8.2.

Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této
Smlouvy na webových stránkách Objednatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná
opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Smluvních stran, o kterých to
stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění
dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva vyžaduje.

8.3.

Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a všech údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny předmětu plnění.

8.4.

Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

9.
9.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

9.2.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné
podobě a druhé Smluvní straně doručena buď datovou schránkou, osobně,
emailem, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního
styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.

9.3.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
skutečnosti druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních
dnů ode dne této změny.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

10.
10.1.

Tato Smlouva se uzavírá na 48 měsíců od uzavření smlouvy.

10.2.

Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran
s uvedením data, ke kterému Smlouva pozbývá účinnosti.

10.3.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodu
formou doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet
ode dne doručení výpovědi Poskytovateli.

10.4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě opakovaného nezajištění
či rušení objednaných služeb Poskytovatelem po předchozím upozornění
Objednatele na tuto skutečnost. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení Poskytovateli.

10.5.

Ukončení této Smlouvy nemá vliv na již odeslané Objednávky. Poskytnutí Služeb
na základě odeslaných Objednávek se ještě řídí touto Smlouvou.

10.6.

Smluvní strany se s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly
následujícím způsobem:
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Kterákoli Smluvní strana může odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá
Smluvní strana v průběhu platnosti této Smlouvy poruší závažným způsobem své
povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho
nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti
neprodleně informovat.
10.7.

Odstoupením od této Smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením
o odstoupení druhé Smluvní straně, ve kterém je uveden důvod k odstoupení.

UCHOVÁNÍ DOKUMENTŮ

11.

11.1. Smluvní strana zajišťující předmět plnění je povinna uchovávat dokumenty
související s plněním dle Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce
účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutého
plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro
účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
11.2. Druhá Smluvní strana je povinna umožnit kontrolu dokumentů souvisejících
s plněním dle Smlouvy jak od ZSMV, tak i jiných orgánů oprávněných
k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva
financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích
osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
11.3.

Smluvní strana zajištující předmět plnění je podle § 2 písm. E) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
povinna spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

ŘEŠENÍ SPORŮ

12.
12.1.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných
sporů případně vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou.

12.2.

Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná
příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v
Praze, v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud
pro Prahu 10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.
13.1.

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena
písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či
za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Písemná
8
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forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv
nároku dle této Smlouvy či v souvislosti s ní.
13.2.

Písemnosti se mezi Smluvními stranami doručují osobně, prostřednictvím držitele
poštovní licence či jiného doručovatele nebo e-mailem. Písemnosti se doručují do
sídla (resp. místa podnikání nebo místa trvalého pobytu) nebo na jinou adresu,
kterou Smluvní strana druhé straně za tím účelem písemně sdělí. Nepodaří-li se
doručit písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence z důvodu, že se
adresát na příslušné adrese nezdržuje nebo písemnost odmítne převzít nebo ji
v úložní lhůtě nevyzvedne, považuje se třetí (3) den od podání písemnosti
k přepravě za den doručení, i když se adresát o obsahu písemnosti nedozvěděl.
V případě doručování písemností e-mailem se považuje za den doručení den
prokazatelného odeslání e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, které adresát
odesílateli písemně sdělil.

13.3.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.
13.5. Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh,
Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své
vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Ceník poskytovaných služeb
Příloha č. 2 - Seznam oprávněných osob
Příloha č. 3 – Karta rekreanta

V Praze dne

V ……………dne…………….…

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

…………………………………….
JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel

…………………………………….
………………………………
………………………………

razítko

razítko
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