ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU (ďalej len zmluva)
uzavretá v zmysle ustanovenia §741a a následne Občianskeho zákonníka.

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Zastúpený : Mgr. Slavomír Harabin
So sídlom
: Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO
: 000160989
Číslo účtu
: 7000190539/8180
(ďalej len objednávateľ)
Poskytovateľ :
Drahoslava Juhásová -Detská rekreácia
So sídlom
:
Hutnícka 1, 040 01 Košice
IČO
:
37734393
DIČ
:
1025789820
Zapísaná v OÚ Košice - okolie, č.živ.reg. 803-13144
(ďalej len poskytovateľ)
Uzatvárajú túto zmluvu :

II .
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať a zabezpečiť lyžiarsky kurz
pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach a záväzok objednávateľa zaplatiť
dohodnutú cenu 112,- Eur vrátane DPH na jednu osobu za 5 dňový lyžiarsky kurz pri
predpokladanom počte 80 žiakov, t.j. 8960,0 Eur vrátane DPH a to v súlade s právami
a povinnosťami zmluvných strán a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
2. Záväzný termín lyžiarskeho kurzu je od 22.02.2016 – 26.02.2016 v hoteli Barbora**,
Vyšná Boca.
3. V rámci predmetu tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa :
- 4x ubytovanie, 3x denne stravu, pitný režim, poistenie insolventnosti CK pre 80
študentov, 7 inštruktorov a 1 zdravotníka. Obstarávateľ nie je oprávnený
dohodnutú cenu zájazdu zvýšiť.

III.
Cena predmetu plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene predmetu plnenia vo výške 112 Eur
vrátane DPH za 1 študenta za 5 dňový pobyt.
2. Cena predmetu plnenia je splatná po uskutočnení lyžiarskoho výcviku a bude
vyplatená na základe vystavenej fartúry poskytovateľa.

IV.
Osobitné dojednania
1. Objednávateľ prihlasuje 80 študentov , 7 inštruktorov a 1 zdravotníka. V prípade
zmien v počte osôb objednávateľ bezodkladne oznámi poskytovateľovi upravený
počet osôb.
2. Inštruktori a zdravotník majú pobyt zdarma (na 13 študentov 1 inštruktor).
Nástup do zariadenia od 11,30 hodiny, pobyt začína obedom.
Odchod zo
zariadenia v popoludňajších hodinách (uvoľnenie izieb do 9,00 hod).
Stravovanie končí obedom.
Objednávateľ potvrdzuje, že prevzal „Všeobecné podmienky Detskej rekreácie“,
ktoré sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich
prijíma a to v zastúpení vyššie uvedenej osoby, ktorú k ich prihláseniu a účasti
splnomocnili.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť
nasledujúcim dňom po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedna pre objednávateľa a druhá
pre obstarávateľa.
3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia zmluvy je možné iba formou písomných
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
V Košiciach , ……………………..

Objednávateľ
Mgr. Slavomír Harabin
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice

Poskytovateľ
Drahoslava Juhásová
Detská rekreácia

