Příloha č. 7
Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro
zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
Název: 1. Základní škola Holešov
Sídlo: Smetanovy sady 630
PSČ: 76901 Holešov
IČO: 70879389
bankovní spojení:_________________
Zastoupena: Mgr. Jarmila Růžičková
(dále jen „objednatel“)
a
Dodavatel: ---[vyplní uchazeč]--(jméno/název)____________________________
(sídlo)__________________________________
(PSČ)___________
(IČ)____________
(DIČ)__________
bankovní spojení:__________________
Zastoupena:______________________________
(dále jen „dodavatel“)
se dohodli dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník), na následujícím znění smlouvy

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele realizaci
certifikovaných jazykově-vzdělávacích a jazykových kurzů (dále jen „jazykový
kurz“), poplatků a služeb s tímto souvisejících na základě objednávky vycházející ze
zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Komplexní zajištění 5 jazykových
kurzů pro pedagogické pracovníky v zemích EU nebo ESVO a komplexní zajištění
1 jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí pro žáky“ operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost registračního čísla CZ.1.07./1.5.00/. (bude
doplněno objednavatelem po schválení projektu)
2. Službami souvisejícími s požadavky této smlouvy se rozumí letecká, autobusová či
vlaková doprava do země konání jazykového kurzu (tj. včetně případných letištních
poplatků, doprava z letiště na místo konání jazykových kurzů a zpět) a zpět, ubytování
se stravou, pojištění, poplatků spojených se zprostředkováním jazykových kurzů.
3. Obsahem plnění této smlouvy je:
a) Komplexní zajištění dvoutýdenních jazykových kurzů pro pedagogy v rozsahu dle
přílohy č. 1 „Specifikace předmětu veřejné zakázky“:
 kurz anglického jazyka pro 4 osoby v zemích EU nebo ESVO s úředním
jazykem anglickým
- Kurz musí být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně,
nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích
jazyků)
 kurz německého jazyka pro 1 osobu v zemích EU nebo ESVO s úředním
jazykem německým
- Kurz musí být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně,
nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích
jazyků)
b) Komplexní zajištění týdenního jazykově-vzdělávacího kurzu pro žáky v rozsahu dle
přílohy č. 1 „Specifikace předmětu veřejné zakázky“:
 Jazykově-vzdělávací kurz pro 45 žáků a 2 pedagogické pracovníky
v zemích EU nebo ESVO s úředním jazykem anglickým
c) zajištění ubytování a stravy pro všechny účastníky jazykových kurzů
d) zajištění cestovního pojištění včetně dalších poplatků z pojištění vyplývajících
e) provedení úhrad všech poplatků souvisejících s obstaráním kurzů
4. Další podrobné údaje o předmětu plnění této Smlouvy jsou uvedeny v příloze
č.1 Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci kurzů vystavení certifikátu o absolvování kurzů
pro pedagogy jazykovou školou v počtu 3 kusů pro každého účastníka (1x originál;
2x duplikát).

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Dodavatele k uvedené veřejné
zakázce ze dne __.__.2015, která byla vybrána dle kritérií veřejné zakázky pro výběr
nejvhodnější nabídky.
7. Dodavatel prohlašuje, že má vytvořeny podmínky, disponuje znalostmi a možnostmi
plnit své povinnosti dle této smlouvy a požadavků vyplývajících ze zadávací
dokumentace v řádné kvalitě a včas.
8. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění v minimálním rozsahu podle
podmínek veřejné zakázky.
Článek III.
Termín a místo plnění
1. Dodavatel se zavazuje zajistit jazykové kurzy podle země odpovídající požadavkům
na jazyk.


jazykově-vzdělávací kurz anglického jazyka pro žáky: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele I.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele II.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele III.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele IV.: vyplní uchazeč



jazykový kurz německého jazyka pro učitele I.: vyplní uchazeč

2. Termín konání jazykových kurzů je stanoven:


jazykově-vzdělávací kurz anglického jazyka pro žáky: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele I.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele II.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele III.: vyplní uchazeč



jazykový kurz anglického jazyka pro učitele IV.: vyplní uchazeč



jazykový kurz německého jazyka pro učitele I.: vyplní uchazeč

Článek IV.
Cenové ujednání
1. Celková cena za objednané jazykové kurzy, specifikované ve čl. II smlouvy činí
_______________ Kč bez DPH, tj. _______________ Kč s DPH, (vyplní uchazeč).
Cena byla stanovena na základě nabídky dodavatele na veřejnou zakázku, přičemž
cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
2. Sjednaná cena zahrnuje cenu za všechna plnění související s řádným poskytnutím
plnění, tj. cena za jazykové kurzy včetně všech souvisejících služeb a poplatků,
zajištění výuky, studijních materiálů pro účastníky kurzů, poplatky s vystavením
certifikátu o absolvování kurzů, náklady na dopravu, ubytování, stravné (plnou penzi)
atd.
3. Dodavatel prohlašuje, že do smluvené ceny za objednané kurzy zahrnul veškeré
položky související s provedením plnění, bez ohledu zdali jsou nebo nejsou vymezeny
v zadávací dokumentaci, ale dodavatel je měl či mohl při vynaložení řádné péče,
znalostí a v rámci své odborné praxe předpokládat.
4. Položky nabídkové ceny jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy.
Článek V.
Platební podmínky
1. Dodavatel vystaví fakturu na celý soubor jazykových kurzů po jejich uskutečnění.
2. Objednatel se zavazuje uhradit dodavatelem sjednané služby v ceně sjednané touto
smlouvou. Úhrada bude probíhat výhradně v Kč.
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Sjednanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet dodavatele na
základě faktury vystavené dodavatelem ve lhůtě splatnosti 30 kalendářních dnů od
doručení faktury do sídla objednatele.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle zákona č.235/2004 Sb. , zákon o dani
z přidané hodnoty. Objednatel může daňový doklad bez zbytečného odkladu vrátit,
bude-li obsahovat neúplné údaje. V tomto případě se hledí na daňový doklad jako na
nedoručený.

Článek VI.
Další požadavky
1. Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné
zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů
a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do
roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve
znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími
platnými právními předpisy ČR.
Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli dodavatel zaváže
touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Dodavatel je
dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné
zakázky v elektronické podobě.
2. Dodavatel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,
nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné
zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné
zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné
zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené
osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena
a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu
plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.
Článek VII.
Zvláštní ujednání
1. V případě závažného porušení některého z ustanovení této smlouvy nebo obecně
závazných právních předpisů je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
k okamžitému odstoupení od smlouvy s tím, že smluvní strana, jež porušila tato
ustanovení, je povinna nahradit druhé smluvní straně veškeré škody, které vzniknou
straně poškozené v důsledku odstoupení od smlouvy.
2. Závažným porušením smlouvy se pro tento účel míní ze strany dodavatele nedodržení
smluvního termínu, nedodržení stanovených cen, opakované nekvalitní poskytování

ubytovacích, stravovacích, případně doplňkových služeb, ze strany objednatele pak
opakované pozdní placení faktur.
3. Dodavatel se zavazuje poskytnout účastníkům školení ubytování a jiné služby
v rozsahu a kvalitě dohodnutých v této smlouvě. V případě změn ve vybavení a
zařízení ubytovacích prostor, které způsobí snížení kvality a rozsahu služeb oproti této
smlouvě, je dodavatel povinen toto oznámit objednateli se současným návrhem na
slevu ze sjednané ceny. Dodavatel je povinen písemně a bez zbytečného odkladu
informovat objednatele o případných změnách provozních podmínek, jakož i o dalších
skutečnostech, které mohou mít vliv na vzájemnou spolupráci dle této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn na kurz vyslat jinou osobu, tuto změnu je povinen ohlásit
nejpozději do 10 dnů před termínem zahájení konání kurzu. Dodavatel je povinen tuto
změnu akceptovat.
Článek VIII.
Smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu splatnosti faktur vystavených dodavatelem, je dodavatel
oprávněn účtovat objednateli 0,02% úrok z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že nebude dodavatelem plnění poskytnuto vůbec, v důsledku čehož dojde
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn dodavateli
účtovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
Článek IX.
Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu
na základě smlouvy měly vzniknout, budou ŘO OP VK, případně jiným kontrolním
subjektem, označeny za nezpůsobilé.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude přiznána
podpora, tj, nebude mu uděleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci Výzvy č. 56
3. Dodavatel není oprávněn smlouvu vypovědět ani zrušit
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2
vyhotoveních.
2. Dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy na profilu objednatele

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby skončení posledního kurzu.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou a jakákoliv změna či
doplnění smlouvy musí být výslovně nazvána „dodatek ke smlouvě“, pořadově
očíslovaný a podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních
stran.
6. V případě, že některá z ujednání této smlouvy se ukážou být neplatnými či
neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která
zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková
neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která svým
významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným ujednáním. V
případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy má
přednost vlastní text smlouvy
7. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy a vztahy smlouvou
neupravené se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Objednatel:

Dodavatel:

V Holešově dne ___________

V__________dne_________

________________________

_______________________
jméno odpovědné osoby
funkce

ředitelka

