
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20163776_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Akademik Technická univerzita Košice

Watsonova 4A, 04001 Košice, Slovenská republika

35512644

0905310336

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

00421255424229

PAXTRAVEL, s. r. o.

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

31340571

2020350486

SK2020350486

SK8202000000002668255459

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Zimný TáborNázov:

ubytovanie, stravovanie, doprava, skipasy

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby; 98341000-5 - Ubytovacie služby;
60100000-9 - Služby cestnej dopravy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

17. Hotelové a reštauračné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

zabezpečenie ubytovania, stravovania, skipasov, dopravy vrámci strediska, doprava (Košice - stredisko a späť)•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

7nocubytovanie - počet nocí

40osobyubytovanie - počet osôb

8deňstravovanie - počet dní

40osobystravovanie - počet osôb

8deňskipasy - počet dní

40osobyskipasy - počet osôb

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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Zimný tábor sa musí uskutočniť lokalite Vysoké Tatry, v
jednom z týchto stredísk: Štrbské Pleso, Tatranská
Lomnica, Bachledova dolina

stredisko zimných športov - lokalita

pre inštruktorov a účastníkov (vysokoškolskí študenti),
dospelé osoby

ubytovanie

ľubovoľných 8 po sebe následujúcich dní v období do
20.03.2016

ubytovanie

všetkých 40 osôb musí byť ubytovaných v jednom objekteubytovanie

ubytovací objekt musí byť vybavený sálou (spol. miestnosť,
jedáleň, ...) s kapacitou aspoň 40 osôb

ubytovanie

turistická ubytovňa alebo hotel alebo penziónubytovanie: kategória

izby alebo apartmányubytovanie druh

dvojposteľové, trojposteľové, maximálne štvorposteľové
izby

ubytovanie počet lôžok na izbe

každá izba resp. každý apartmán musí mať vlastné soc.
zariadenie - WC, kúpelňa s teplou vodou

ubytovanie: vybavenie

vlastná jedáleň a spoločenské priestory s možnosťou
prednášania, projekcie

ubytovanie: vybavenie

ubytovacie zariadenie sa musí nachádzať v prešovskom
kraji

ubytovanie: poloha

ubytovacie zariadenie musí byť v dostupnosti k lyž.
stredisku max. 15 min. peši alebo max. 15 min. skibusom

ubytovanie: poloha

skibus v prípade potreby  zabezpečí ubytovatovateľ a
náklady na dopravu musia byť zahrnuté v cene

ubytovanie: doprava na stredisko

plná penzia - raňajky, obed, večerastravovanie: počas pobytu

obed a večerastravovanie: deň príchodu

raňajky a obedstravovanie: deň odchodu

raňajky a večera musia byť podávané v priestoroch
ubytovacieho zariadenia

stravovanie: raňajky, večera

obed nemusí byť v priestoroch ubytovania, avšak musí byť v
dostupnosti lyž. strediska (max. 15 min.)

stravovanie: obed

V deň odchodu môže byť obed nahradený suchou stravou
vo forme balíčka

stravovanie: deň odchodu - obed

pre všetkých účastníkov (dospelé osoby) celodenné
skipassy platné pre celé stredisko

skipasy

doprava pre 40 osôb z Košíc do strediska v prvý deň v
ranných hodinách

doprava

zabezpečenie dopravy v stredisku (celý pobyt), ak nieje
splnená podmienka pešej dostupnosti

doprava

doprava pre 40 osôb zo strediska do Košíc v posledný deň
pobytu popoludní

doprava

áno, požaduje sa, aby v stredisku bola zabezpečená
záchranná služba

zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa, aby ubytovacie zariadenie bolo vybavené sálou (spoločenská miestnosť, jedáleň a pod.) s kapacitou aspoň 40 osôb,
ktorá bude počeas celého pobytu vyhradená iba pre účastníkov Zimného tábora

Požaduje sa aby lyžiarske stredisko bolo vybavené minimálne jednou sedačkovou lanovkou s kapacitou aspoň 1200 osôb/hod.,
pričom sa požaduje aby táto sedačková lanovka bola aj v hornej aj v dolnej stanici dostupná z modrej zjazdovky.

Požaduje sa možnosť (pri nepriaznivom počasí - nedostatok snehu) alternatívneho vyžitia - turistika, cyklistika, návšteva prírodných a
kultúrnych atrakcií, ktoré sú v okruhu max. 10 km

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov
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Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

KošiceOkres:

KošiceObec:

Watsonova 4aUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

4.3.2016 10:00:00 - 20.3.2016 18:00:00

Jednotka: celok podľa požadovaného rozsahuj

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 790,00 EUR4.1

Sadzba DPH: -4.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 790,00 EUR4.3

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.

5.4

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

5.3

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

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
PAXTRAVEL, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Akademik Technická univerzita Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 24.2.2016 9:45:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5
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