SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
1. Objednatelem:

Domov pro seniory Krč
Sulická 1085/53
142 00 Praha 4 - Krč

Zastoupeným:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „objednatel“)
a

Ing. Otto Kechner, ředitel
PPF
2001260006/6000
70874212
CZ70874212 (nejsme plátci DPH)
Ing. Ilona Matulová
724 224 501
matulova@dskrc.cz

2. Zhotovitelem:
Zastoupeným:
………………………………………….
Bankovní spojení:
………………………………………….
Číslo účtu:
………………………………………….
IČ:
………………………………………….
DIČ:
………………………………………….
Kontaktní osoba:
………………………………………….
Telefon:
………………………………………….
E-mail:
………………………………………….
(dále jen „zhotovitel“)
- společně označováni jako „smluvní strany“

Článek I
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je realizace vzdělávací aktivity v rozsahu následujícího kurzu a
v souladu s požadavky zadavatele:
Základy paliativní péče
číslo akreditace udělené MPSV:
Rozsah vyučovacích hodin kurzu: 8 vyučovacích hodin ve třech po sobě následujících
dnech v měsíci lednu 2020
Maximální počet účastníků: 25 osob v jednom dni
Výstupní doklad pro účastníka kurzu: osvědčení s náležitostmi stanovenými MPSV
2. Vzdělávací aktivitu ve smluveném rozsahu zajistí …………………………..
(dodavatel).

Článek II.
Doba a místo plnění smlouvy
1. Termíny realizace vzdělávací aktivity: bude upřesněn v souladu s potřebami
zadavatele v měsíci lednu 2020, na základě schváleného kalendářního plánu školení.
2. Kurz bude organizován v určených prostorách Domova pro seniory Krč, v Praze 4,
Sulická 1085/53.
Článek III.
Cena vzdělávací aktivity a platební podmínky
1. Dohodnutá cena za 1 kurz akreditovaného vzdělávání je ………. Kč za osobu
v rozsahu 8 hodin.
2. Dodavatel fakturuje dodané dílo po skončení termínu realizace a faktura je splatná
objednatelem do 14 dnů po obdržení faktury od dodavatele. Společně s fakturací
dodavatel předloží soupis účastníků školení.

Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývajícími
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou pare s platností originálu, přičemž dodavatel i
objednatel obdrží po jednom výtisku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. Tímto
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
5.

Doba platnosti smlouvy se stanovuje na dobu určitou do 31. 1. 2020.

6. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými
dodavatel přichází do styku v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy. Vychází
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném
pohybu těchto údajů.
7.

Dodavatel se zavazuje nesdělovat nebo nezpřístupňovat osobní údaje třetím stranám
bez předchozího souhlasu objednatele.

8. Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, při
styku nebo nakládání s osobními údaji, nepořizovali kopie osobních údajů bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a aby jejich činností nebo opomenutím
nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění osobních
údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

V Praze dne ……………………

………………………………

Ing Otto Kechner, ředitel

………..……………………..

za objednatele

za dodavatele

