Smlouva na zajištění konferenčních prostor a doprovodných služeb
uzavřená podle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb..
I.
Smluvní strany

1. Dodavatel: HOTEL BERG s.r.o.
zastoupený:
Tomášem Čermákem, jednatelem společnosti
se sídlem:
Pod Valem 851, 252 43 Průhonice
provozovna:
HOTEL BERG, Lázeňský vrch 82, 471 63 Staré Splavy
IČ:
28695712
DIČ:
CZ28695712
bankovní spojení:
UniCredit Bank, č.ú.: 2105709883/2700
tel. recepce:
+420 487 877 445
e-mail:
recepce@hotelberg.cz
obchodní firma Hotel Berg s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku C 250778 vedená u Městského soudu v Praze
a
2. Objednatel:
zastoupena:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
kontaktní odpovědná osoba – organizátor akce:
tel.:
e-mail:
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele zajistit prostory pro pořádání akce:
včetně doprovodných služeb tj. pronájem prostor a vybavení, ubytování, gastronomických služeb (dále jen „Konferenční
služby") a závazek Objednatele uhradit dodavateli smluvenou cenu. Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli služby dle
odsouhlasené nabídky.
III.
Doba a místo plnění
Místem konání je: HOTEL BERG s.r.o., Doksy - Staré Splavy, Lázeňský vrch 82
Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
IV.
Cena

Celková cena se skládá:
1. objednané konferenční služby
2. objednané pokoje
3. objednané gastro
4. spotřeba dle skutečnosti nad rámec objednaných služeb

(vč. DPH 21 %)
(vč. DPH 15 %)
(vč. DPH 21 %)
(vč. DPH 21 %)

V daňovém dokladu bude odečtení zálohová platba 30% z objednaných služeb
V.
Platební podmínky







Rezervace prostor a služeb je závazně potvrzena dodavatelem až po uhrazení zálohy.
Zálohový list je vystaven ve výši 30% z odsouhlasení nabídky..
Objednatel písemně potvrdí a převezme po ukončení akce fakturu - daňový doklad.
Splatnost faktury 10 kalendářních dnů.
Objednatel bere na vědomí, že platby jsou akceptovány pouze hotově nebo převodem na bankovní účet dodavatele.
Úhradu zálohy a faktury formou platební karty Dodavatel neakceptuje.
VI.

Práva a povinnosti smluvních stran a předmět plnění
Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany
jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění této Smlouvy.
Pro závazné potvrzení termínu a služeb dodavatelem:

Odsouhlasení nabídky emailem

Podpis smlouvy

Uhrazení zálohy v termínu splatnosti dle zálohového listu zaslaného emailem
Odpovědná osoba objednatele – organizátor akce dodá v minimálně do 7 dnů před konáním:

Časový harmonogram akce

Rooming list (jmenovitý seznam s rozdělením an jednotlivé pokoje)

Výběr z gastronabídky

Požadavky na dietní stravu (jmenný seznam a druh diety)

Počet osob

Telefonická a osobní komunikace bude zrekapitulována v emailové korespondenci
VII.
Sankce, odstoupení od smlouvy
Každá strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy před započetím plnění, a to i bez udání důvodu.
V případě odstoupení od Smlouvy ve lhůtě kratší třicet (30) dnů od data zahájení plnění podle Smlouvy je strana, která od
Smlouvy odstoupila povinna zaplatit druhé straně odstupné, a to ve výši 30% z ceny plnění bez DPH.
V případě odstoupení od Smlouvy kratším deset (10) je strana, která od Smlouvy odstoupila povinna zaplatit druhé straně
odstupné, a to ve výši 100 % objednaných služeb.
Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má
za to, že je odstoupení doručeno třetí (3) den od jeho odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od
počátku ruší. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení
týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu – faktury po sjednaném termínu splatnosti, je
Objednatel povinen zaplatit Dodavateli vyjma úroku z prodlení rovněž smluvní pokutu, a to ve výši tři desetiny (0,3) procenta
z dlužné částky a to za každý den prodlení úhradou dlužné částky. Úhradou dlužné částky se rozumí den připsání dlužné částky
na bankovní účet Dodavatele.
VIII.
Závěrečná ujednání
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012
Sb.. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho
povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro
objednatele, druhé vyhotovení pro dodavatele. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými číslovanými dodatky
potvrzenými oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly a že její obsah vyjadřuje jejich
skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
Ve Starých Splavech dne……………………….

Ve ………………………………… dne……………………….

Za Objednatele

Za Dodavatele

