
7mluva o poskytnutí služieb

Uzatvorená v zmysle § 74La nás!. Občianskeho zákonníka medzi:

čl. t
Zmluvné strany

Objednávatel': Gymnázium , Ul. t7. novembra ].180, Topol'čany
Sídlo: Ul. 17. novembra tI80lL6, Topol'čany, 955 01
Zastúpené: Mgr. Vierou Dzurejovou , riaditelkou školy
lčo: oo 160 44o
DlČ: 2O2L29L4L5
lČ PPH: nie je platca
číslo účtu: sK33 8180 o0oo0o 7000312268
/d'alej len objednávatel:l 

a

Dodávatel1 Penzión Limba Donovaly
Sídlo: JAPEKS, s.r.o., Objekt tL-643lOO6, Mochovce, 935 39
Zatúpené: RNDr. Petrom Janešíkom, konatelom
tČo: 36 523 071
DlČ: 2O2OL5O77O
tč opH: sK2o2015077o
číslo účtu: sKo4 o9oo 0ooooo o2222Ll2L7
Spoločnosťzapísaná v obchodnom registri Odd.Sro. vložka č. 10533/N
l d'alej len dodávatel'/

Uzatvárajú túto zm]uvu :

čl. tt
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok dodávateía zabezpečiť pre objednávate[a ,,Lyžiarsky
kurz pre žiakov Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topol'čany" presne špecifikované v čl. llt
tejto zmluvy/d'alej len lyžiarskykurz/ azávázokobjednávatel'a zaplatiťdohodnutú cenu

Bez DPH v € DPH zo% SpolusDPHv€
13.530,00 € 2.706,oo € 16.236,00 €

a to v súlade s právami a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve.

čt. ttt
Obstaranie a cena lyžiarskeho kurzu

Zmluvné strany sa dohodli na víťaznej cene predmetu plnenia z prieskumu trhu vo výške
132,00 € s DPH na jedného žiaka školy, v počte 123 žiakov v Penzióne Limba Donovaly.
Dodávatel'sa zavázuje zabezpečiť lyžiarsky kurz pre žiakov školy v dvoch termínoch a to:



a/ od L5.02.2OL6 do t9.02,2016 pre 74 žiakov z toho 37 dievčat a 37 chlapcov + 6
pedagogický dozor- lyžiarski inštruktori, spolu 80 osób
b/ od 07.03.2016 do 11.03.2016 pre 49 žiakov z toho 31 dievčat a 18 chlapcov + 5
pedagogický dozor -lyžlarski inštruktori, spolu 54 osób

V rámci predmetu tejto zmluvy sa dodávateÍ zavázuje zabezpečiť počas trvania kurzov :

- Ubytovanie 4 noci
- Stravovanie 3x denne, pitný režim ,začína sa v deň príchodu obedom a končív deň

odchodu raňajkami
- Pobyt pre pedagogický dozor na každých 10 žiakov zdarma

čl. v
Platobné podmienky

1. Objednávateísa zavázuje zaplatiť dodávatelbvi cenu za lyžiarsky kurz v 2 termínoch
prevodom na ÚČet a to na základe vystavenej faktúry s náležitosťami daňového
dokladu do 14 dní odo dňa doručenia.

čl. v
Spoločné a záverečné ustanovenla

1 . Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávatel'a.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , pričom objednávatel'si ponechá dva

rovnopisy a dodávatel' dva.
3. Meniť alebo dopíňať ustanovenia tejto zmtuvy je možné iba formou písomných

dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali , porozumelijej obsahu a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpísali.

V Topol'čanoch, dňa 04.februára 2OL6

Dodávatel': Objednávatel|:


