ZMLUVA
O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ORGANIZOVANÝCH LYŽIARSKYCH KURZOV
Firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná v OR:

FATRA SKI, s.r.o.
M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin
363 891 70
202 012 0608
SK 202010608
Ing. Miroslav Dolinský
Tatra banka a.s.
SK12 1100 0000 0026 2737 0418
Okresný súd Žilina, oddiel s.r.o., vložka 11938/L

Ďalej len ,,dodávateľ“
a
Organizácia:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 01003 Žilina
Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy
37812980
Prima banka a.s.
8703572001/5600
SK62 5600 0000 0087 0357 2001
KOMASK2X

Ďalej len ,,odberateľ“
uzavreli túto zmluvu o spolupráci v tomto znení:
ČL.I.
Oprávnenie na organizovanie kurzov
1.1

Dodávateľ je oprávnený na výkon činnosti cestovnej agentúry, prevádzkovanie
vzdelávacích zariadení pre prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti
telesnej kultúry – lyžovanie a prenájom a servis športových potrieb a zariadení
ČL.II.
Predmet zmluvy a povinnosti dodávateľa

2.1

2.2

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa organizáciu základného výcviku
lyžovania pre organizovanú skupinu detí 40 žiakov a 3 pedagógov v termíne od 5.9.2.2018 podľa Ponuky lyžiarskeho kurzu, ktorá bola odberateľovi zaslaná
28.11.2017 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1. V tejto ponuke sú
uvedené všetky podrobnosti, ktoré súvisia s kurzom (miesto, dátum, program,
kontakty, popis ubytovania a celý rozsah služieb poskytovaných dodávateľom a ich
kalkulácia podľa položiek).
Služby zabezpečené dodávateľom pre všetkých účastníkov kurzu zahŕňajú najmä:

-

-

Ubytovanie Chata vo Vyhnanej, Terchová 518, 013 06
Stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) vrátane pitného režimu
k strave. Začína sa v pondelok večerou a končí v piatok obedom. Raňajky a večere
sú zabezpečené v mieste ubytovania, obedy môžu byť poskytované mimo
ubytovania (lyžiarsky stredisko), prípadne podľa dohody formou balíčka
z ubytovacieho zariadenia
Skipas celodenný v stredisku Free TimeZone Vrátna dolina na 5 dní
Poistenie na 5 dní
Denne lokálna doprava ubytovanie/stredisko a späť (ak bude ubytovacie
zariadenie veľmi vzdialené od lyžiarskeho strediska
Úschova lyží prevádzka Fatra ski
Kontrola výstroja všetkým pred začiatkom kurzu

Služby ubytovania, stravovania, poistenia, obstarania skipasov, úschovy lyží
a kontrola výstroja pre pedagógov poskytne dodávateľ zdarma.

ČL.III.
Cena a fakturácia
3.1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene služieb uvedených v bode 2.2 v sume 153,00 €
s DPH na jedného žiaka. Predpokladaná celková cena služieb je 6 120,00 € s DPH.

3.2

Dohodnutá cena bude hradená odberateľom prevodom na účet dodávateľa na
základe dodávateľom vystavených faktúr so splatnosťou 10 dní.

3.3

Fakturácia sa uskutoční bezprostredne po ukončení lyžiarskeho kurzu podľa
skutočného počtu detí, ktoré sa zúčastnili kurzu.

3.4

Dodávateľ je platiteľom DPH.

ČL.IV.
Povinnosti odberateľa
4.1

Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi najmenej 10 dní pred začatím výcviku
podrobný zoznam detí – účastníkov výcviku s údajmi o výške, váhe a veľkosti nohy pre
pripravenie požadovaného výstroja, na základe elektronicky zaslanej tabuľky od
dodávateľa a pokynov v nej uvedených.

4.2

Odberateľ zodpovedá za deti počas celého kurzu s výnimkou času, ktorý budú deti
tráviť s objednaným inštruktorom lyžovania, teda v presne dohodnutom čase
s dodávateľom.

4.3

Odberateľ v dostatočnom predstihu poskytne dodávateľovi menný zoznam všetkých
účastníkov kurzu, aby ten mohol zabezpečiť ich dohodnuté poistenie u poisťovateľa.

ČL.V.
Platnosť zmluvy
5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a platí do ukončenia realizácie lyžiarskeho výcviku, teda
s najväčšou pravdepodobnosťou jej platnosť vyprší 28.2.2018.

5.2

Prolongácia platnosti zmluvy môže byť uskutočnená iba na základe písomnej dohody
oboch zmluvných strán.

ČL.VI.
Záverečné ustanovenia
6.1

Vo veciach touto zmluvou neupravených platia ustanovenia obchodného zákonníka.

6.2

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane
jeden.

V Martine, dňa 5.12.2017

..............................................................
Dodávateľ

V Žiline-Budatíne, dňa 5.12.2017

....................................................................
Odberateľ

