Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513335_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Gymnázium

Sídlo:

Šrobárova 1, 04223 Košice, Slovenská republika

IČO:

00160989

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0556221951

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PAXTRAVEL, s. r. o.

Sídlo:

Pečnianska 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

IČO:

31340571

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

00421255424229

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Exkurzia - POBALTIE

Kľúčové slová:

exkurzia, Pobaltie, doprava, ubytovanie

CPV:
Druh/y:

63515000-2 - Služby cestovného ruchu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
63000000-9 - Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
Služba

Kategória služieb:

17. Hotelové a reštauračné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• POBALTIE: Zabezpečenie exkurzie Košice-Petrohrad-Riga-Tallinn-Petrohrad-Petrodvorec-Kaunas-Košice Počet študentov
42, Počet pedagogických zamestnancov 3, Dĺžka exkurzie 8 dní.
• Požadované služby: počas exkurzie bude pre študentov a pedagógov zabezpečená doprava klimatizovaným autobusom,
ubytovanie,
• strava minimálne 7x raňajky, poistenie osôb aj majetku, vízum, poplatky CK a sprievodca.
• Termín exkurzie: 3.10.2015 odchod na exkurziu - 10.10.2015 návrat z exkurzie.
• Dôležité: Ceny a sadzby DPH na jednotlivé položky predmetu zákazky požadujeme uviesť v súlade so zákonom
(neuplatňovanie sadzby DPH pri niektorých položkách).
• Požadujeme rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
• Program:Návšteva Rigy (UNESCO), prehliadka hlavného mesta Lotyšska, v stredovekom centre nájdeme gotický
Rižský dóm, skupinku historických domov Traja bratia, Švédsku bránu, Pamätník Slobody...,
• Návšteva Estónska a hlavného mesta Tallinnu (UNESCO), prehliadka historického centra, zachovalého mestského
opevnenia, Stará tržnica s množstvom historických domov, Radničné
•námestie s gotickou radnicou a lekárňou, hradné návršie Toompea s pravoslávnou katedrálou Alexandra
Nevského,
• Rusko - návšteva druhého najväčšieho mesta krajiny - Petrohradu, založeného cárom Petrom I. Veľkým, ležiaceho pri ústi
rieky Nevy do Fínskeho zálivu, prehliadky mesta, kde z množstva
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•-

pamiatok navštíviť napr. Petropavlovskú pevnosť, budovu Admirality, Kazaňský chrám, atď.

• Petrodvorec, palácový a parkový komplex z 18. a 19. storočia, kde sa nachádza viac ako 170 fontán, najznámejšia z nich je
pozlátená Veľká fontána so sochou Samsona, Veľký palác,
• Horný a Dolný park, niekoľko ďalších pavilónov, Katarínsky palác, prehliadka Petrohradu, návšteva Ermitáže,
•Litva – návšteva druhého najväčšieho mesta Kaunasu, prechádzka po Starom meste s gotickým hradom,
barokovou radnicou prezývanou "Biela labuť", gotický Perkünasov dom.
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica a číslo:

Šrobárova 1 Košice

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
3.10.2015 0:00:00 - 10.10.2015 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

exkurzia

Množstvo:

1,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.6.2015 10:03:07
Objednávateľ:
Gymnázium
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PAXTRAVEL, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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