
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201753662_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola letecko technická
Sídlo: Legionárska 160, 91104 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 17638593
DIČ: 2021310005
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3781800000007000258070
Telefón: 0326565407

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PAXTRAVEL, s. r. o.
Sídlo: Pečnianska 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
IČO: 31340571
DIČ: 2020350486
IČ DPH: SK2020350486
Číslo účtu: SK8202000000002668255459
Telefón: 00421255424229

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy.
Kľúčové slová: ubytovacie a reštauračné služby, stravovanie, pitný režim, lanovky a vleky, lyžiarske 

strediská, skipas
CPV: 55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby; 92000000-1 - Rekreačné, 

kultúrne a športové služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 
55100000-1 - Hotelové služby; 55241000-1 - Služby poskytované v dovolenkových 
strediskách; 85000000-9 - Zdravotnícka a sociálna pomoc

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy.

Funkcia

Lyžiarsky výcvik je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu, osnov telesnej a športovej výchovy v rámci vzdelávacej 
oblasti zdravia a pohybu. Plní výchovno - vzdelávacie ciele a je účinným prostriedkom pri plnení zdravotnej, sociálnej a 
rekreačnej funkcie výchovy a vzdelávania.

Lyžiarsky výcvikový kurz v jednom turnuse v trvaní 5 dní,4 noci s počtom minimálne 30 a maximálne 40 žiakov  a troch osôb 
pedagogického sprievodu  so zabezpečením ubytovania, stravovania, pitného režimu, skipasu . Pobyt a všetky služby spojené
s pobytom  pedagógovia zdarma.

Termín lyžiarskeho výcvikového kurzu: v období od 26.02.2018 do 02.03.2018, alebo od 05.03.2018 do 09.03.2018.

Upresnenie počtu žiakov cca.14 dní pred termínom lyžiarskeho výcvikového kurzu

Lyžiarske stredisko musí byť minimálne v nadmorskej výške 800 m.n.m.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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cena pre cenovú ponuku sa ráta pre max.počet žiakov ( 
40 osôb) x všetky náklady (ubytovanie, stravovanie, 
pitný režim, skipas )počas celého lyžiarského 
výcvikového kurzu .Pedagogický doprovod 3 osoby. 
Pobyt a všetky služby spojené s pobytom všetci 
pedagógovia zdarma v cene lyžiarskeho výcvikového 
kurzu.( stravovanie, pitný režim, skipas,ubytovanie pre 
pedagógov-2 samostatné izby)

osoba 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Lyžiarsky výcvikový kurz v jednom turnuse - min. 30 žiakov a max. 40 žiakov strednej školy.

Lyžiarsky výcvikový kurz v jednom turnuse, v dvoch možných termínoch

Termín lyžiarskeho výcvikového kurzu: v období od 26.02.2018 do 02.03.2018, alebo od 05.03.2018 do 09.03.2018..

Ubytovanie v 2, 3, 4, posteľových izbách na 4 noci pre všetkých účastníkov pobytu s vlastným sociálnym zariadením (WC, 
sprcha), pri  ubytovaní  žiakov po dvoch na izbe môže byť sociálne zariadenie (WC, sprcha)spoločné pre max. dve izby

Ubytovanie priamo v centre lyžiarskeho strediska, pešia dostupnosť k  vlekom pre začiatočníkov a pokročilých od ubytovania 
max. do 200 metrov , prípadne zabezpečenie dopravy od ubytovania k zjazdovkám skibusom dodávateľom bez navýšenia  
ceny lyžiarskeho výcvikového kurzu.

Pedagogický doprovod 3 osoby. Pobyt a všetky služby spojené s pobytom všetci pedagógovia zdarma.

Dopravu do a z miesta pobytu si objednávateľ zabezpečuje na vlastné náklady

Lyžiarske stredisko musí byť minimálne v nadmorskej výške 800 m.n.m.

Požadovaná úprava lyžiarskych tratí, pri nedostatku prírodného snehu umelé zasnežovanie  .

Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pre pokročilých lyžiarov.

Minimálna dĺžka zjazdovky pre začiatočníkov je 150 m, pre pokročilých 700 m.

Stredisko, ktoré obsahuje minimálne zjazdovky ľahké a stredné.

Lyžiarska permanentka (skipas) na 5 dní v cene pre všetkých žiakov.

Lyžiarska permanentka (skipas) na 5 dní zadarmo pre všetkých pedagógov v každom turnuse.

Možnosť zapožičania lyžiarskej výstroje pre žiakov,hradená bude individuálne.

Plná penzia stravovania a zabezpečenie pitného režimu pre maximálne 40 žiakov. Rozmanitosť stravy podľa noriem školského
stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu.

Plná penzia stravovania a zabezpečenie pitného režimu pedagógov zdarma.

Požadovaná  spoločenská miestnosť, kde sa môže organizovať zábavný, alebo vzdelávací program,čas sprístupnenia bude 
dohodnutý na mieste cca. 1 hodina denne.

V prípade nepriaznivých podmienok (nedostatok snehu) v dohodnutom termíne lyžiarskeho výcvikového kurzu požadujeme 
možnosť dohodnutia náhradného termínu konania lyžiarskeho výcvikového kurzu.

V prípade nepriaznivých podmienok nie je možné lyžiarsky výcvikový kurz zmeniť za školu v prírode.

V prípade nevyhovujúcich snehových podmienok počas celého deklarovaného obdobia možnosti konania lyžiarskeho 
výcvikového kurzu, je toto dôvodom na odstúpenie od zmluvy bez akýchkoľvek storno poplatkov.

Lyžiarsky výcvikový kurz nie je možné realizovať v čase školských prázdnin.

Termín konania lyžiarskeho výcvikového kurzu je od pondelka do piatku. V pondelok sa začína obedom a pokračuje 
popoludňajším výcvikom. Končí sa v piatok obedom, pričom dopoludnia žiaci lyžujú. 

Fakturácia bude  na základe reálneho počtu zúčastnených osôb (max. 40 žiakov ).

Platba sa uskutoční po poskytnutí služby (po ukončení lyžiarskych kurzov) na základe vystavenej faktúry.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 5 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v 
EKS všetky údaje týkajúce sa miesta ubytovania a lyžiarskeho strediska, poslať o rekreačnom stredisku všetky informácie, 
ktoré potvrdia dodržanie všetkých podmienok zadaných v opisnom formulári.

Dodávateľ je povinný doručiť objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 5 pracovných dní od vygenerovania zmluvy v 
EKS potvrdenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že dané zariadenie môže poskytovať hotelové a reštauračné 
služby žiakom v rámci lyžiarskeho výcvikového kurzu.
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Nepredloženie potvrdenia od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Legionárska 160

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.02.2018 10:00:00 - 09.03.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: osôb
Požadované množstvo: 40,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 000,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.10.2017 12:38:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola letecko technická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
PAXTRAVEL, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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