
Smlouva o poskytování terénní Služby pro dětí a mládež
č. Smlouvy: SML-2016-10044

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, Ve smyslu ustanovení § 1746 Zákona č. 89/2012
Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění, mezi:

Městská část Praha 15,
Sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ: CZ00231355 reg. dle § 94 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní Spojení:
číslo účtu:
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15

(dále jen „klient“)
na Straně jedné

a

Proxima Sociale o.p.s.,
Sídlem: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 49625624
DIČ: cz 49625624
Zastoupené.: Ing. Ivo Kačabou, ředitelem
bankovní Spojení:
(dále jen „poskytovatel“)
na Straně druhé
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Poskytovatel Se Zavazuje poskytovat terénní Službu pro děti a mládež pro klienta V souladu S
„Výzvou“ Ze dne 22.2.2016, jejími podmínkami a nabídkou poskytovatele podanou v rámci
Vyhlášeného Zadávací řízení Ze dne 1.3.2016 a rozhodnutím RMC Praha 15 č. R - 758 Ze dne
6. 4. 2016 o Výběru nejvhodnější nabídky.

I.
Předmět plnění

l. Terénní Službou Se pro účely této smlouvy rozumí poskytování terénní Služby pro děti
a mládež tj. cílovou skupinu definovanou v Odstavci 2 tohoto článku, které vedou
rizikový Způsob života nebo jsou tímto Způsobem života Ohrožení (§ 69 Zákona č.
108/2006 Sb., O Sociálních Službách, v platném Znění). Poskytovatel bude pravidelně
docházet do přirozeného prostředí cílové Skupiny (např. v ulicích, na hřištích, v parcích
apod tj. práce V terénu), a to v minimálním časové rozsahu 15 hodin týdně, mapovat
dotčené lokality z hlediska výskytu Sociálně rizikových jevů, navazovat osobní kontakt
S cílovou skupinou, poskytovat V tomto prostředí Odbornou pomoc a radu Osloveným
vjejich Obtížené životní Situaci, rozvíjet následnou péči a kontakty S touto cílovou
Skupinou Ve Středisku péče. Poskytovatel v rámci své činnosti povede veškeré zákonem



předepsané dokumentace. SˇOučástí plnění je i pravidelný kontakt poskytovatele
S odborem Sociální péče UMC Praha 15, konzultace problémů a poskytování informací.

. Cílovou Skupinou se pro účely této Smlouvy rozumí neorganizované děti a mládež ve
věku ll v 19 let:
a) které svůj čas tráví pasivně v ulicích, popř. parcích, hernách apod.
b) které jsou ohroženy delikvencí druhých osob
c) u kterých je životním tématem „droga“
d) které jsou v obtížných životních situacích
e) které jsou Ohroženy Sociálním vyloučením
Í) které jsou příslušníky Subkultur

II.
Odměna a platební podmínky

. Za poskytované služby vymezení v čl. I dle této smlouvy Se klient Zavazuje platit
poskytovateli smluvní odměnu v souˇladu S rozhodnutím poskytovatele o výběru
nejvhodnější nabídky dle usnesení RMC č. R ~ 758 Ze dne 6. 4 .2016 takto:

Čelkčvá-nabídková cena bez DPH 839.520,- Kč
DPH ge-Ii'píáťçe DPH) 0,n Kč
Celková nabídková cena včetně DPH 839.520,- Kč

. Zároveň Smluvní strany ujednaly, že cena zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady
(napřfl náklady na povinné Odvody, cestovne', telefon, veškeré další režijní náklady
poskytovatele, atd. . ..).

'
. Odmčnu bude poskytovatel účtovat prostřednictvím faktur klientovi Za každý měsíc

Samostatně, a to .vždy k 10 dni měsíce následujícího po měsíci, Za který je Odměna
účtována; 'Součástí faktury musí být příloha, ve které poskytovatel uvede místo a
časovou dotaci poskytování Služby v terénu.

. Klient Se Zavazuje fakturu proplatit formou bezhotovostního platebního Styku do 21 dnů
po doručení faktury na účet poskytovatele. Součástí faktury bude přehled poskytnutého
plnění v rozsahu poskytnutých činností S uvedením časové dotace na tyto činnosti.

. Poskytovatel bere na vědomí a Souhlasí S tím, že celková odměna poskytovatele za
poskytnuté služby nepřesáhne Za dobu poskytování Služby dle této Smlouvy odměnu
Sjednanou dle Odstavce l tohoto článku.

. Poskytovatel je povinen doručit klientovi fakturu vždy nejpozději do 10 dne měsíce
následujícího po měsíci, kdy bylo plnění poskytnuto. Dnem Zdanitelného plnění je Vždy
poslední den příslušného kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat náležitosti dané
Zákonem O daní Z přidané hodnoty. V případě, že toto nebude faktura obsahovat, vrátí
jí klient poskytovateli a nová lhůta splatnosti počne běžet Od doručení opraveného
řádného daňového dokladu.



Poskytovatel Odpovídá Za veškerou škodu, kterou při své činnosti způsobí osobám
třetím, či klientovi a to v plné Výši. Klient je povinen mít uzavřeno Za tímto účelem
pojištění.

III.
Práva a povinnosti poskytovatele

. Poskytovatel se Zavazuje poskytovat klientovi, odboru sociální péče ÚMČ Praha 15
pravidelně (minimálně 1x Za 14 dní) včasné, pravdivé, úplné a přesné informace, které
Zároveň předá i Ve formě písemné Zprávy o realizované činnosti a Zjištěných
Skutečnostech a současně mu předkládat veškerý listinný materiál k řádnému doložení
poskytované služby.

. Poskytovatel je povinen, v souladu Se Zadávací dokumentací veřejné Zakázky a touto
Smlouvou, 85% Z odměny poskytované klientem dle článku II. odst. 1 této Smlouvy
vynaložit výhradně na platy terénních Sociálních pracovníků, jejichž prostřednictvím
terénní Služby pro klienta zabezpečuje.

. Poskytovatel je povinen zabezpečit, že Službu bude poskytovat prostřednictvím
terénních pracovníků S minimálně dosaženým vyšším Odbomým vzděláním pro Sociální
oblast (tj. titulem DiS.). Tito pracovníci jsou zároveň osobami přímo komunikujícími
S pracovníky odboru Sociální péče klienta. Těmito osobami jsou:

b) Mgr- Eliška Suchánkováfl e-mflfl=_
. Poskytovatel je Vpřípadě změny pracovníků dle odst. 3 tohoto článku povinen

neprodleně písemně informovat klienta a předat identifikační údaje nově pověřeného
terénního pracovníka.

. Poskytovatel má právo na včasnou a řádnou úhradu fakturované ceny za poskytnuté
plnění.

Poskytovatel je povinen v rámci svého plnění zabezpečit aby veškeré jím vykonávané
Služby pro klienta byly vykonávány na řádné profesionální úrovni. Při poskytování
terénní Služby podle této SmlouvyV je poskytovatel povinen chránit a prosazovat práva a
oprávněné zájmy klienta a řídit Se jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu se Zákonem a
postupovat Výhradně v souladu Se Zákony ČR. Je povinen využívat důsledně všechny
zákonné prostředky a V jejich rámci uplatnit V Zájmu klienta a cílové Skupiny Vše, co
podle Svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

. Poskytovatel má povinnost kdykoliv na základě žádosti klienta předložit klientovi
účetní doklady, Ze kterých je jednoznačně patrné, že 85% Z odměny poskytovatele bylo
použito na úhradu mezd terénních pracovníků, kteří terénní službu realizovali.

. Poskytovatel bude pro Svoji činnost - zázemí služby Využívat prostory, pronajaté mu
MČ Praha 15 k toınuto účelu.



. Poskytovatel předloží žádost o registraci ve Smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., O Sociálních
Službách, v platném Znění nejdéle do 14 dnů ode dne uzavření nájemní Smlouvy dle
odst. 8 tohoto článku.

IV.
Práva a povinnosti klienta

. Klient Se Zavazuje poskytovat poskytovateli potřebnou Součinnost v rámci plnění jím
poskytovaného, Zejm. reagovat na jím předané podněty a Zjištění, případně poskytovat
Spoiupráci při řešení Zjištěných problémů, která Spadá do kompetence Sociálního odboru
klienta.

. Klient určuje, Že kontaktní osobou je:

. Klient je Vpřípadě Změny pracovníka dle odst. 1 tohoto článku povinen neprodleně
písemně informovat poskytovatele a předat identifikační údaje nově pověřeného
pracovníka.

. Klient má právo požádat kdykoliv poskytovatele o předložení účetních dokladů, Ze
kterýchJe jednoznačně patrné, Že 85% Z odměny poskytovatele bylo

použito na úhradu
mezd terénních pracovníků kteří terénní Službu realizovali.

Klient je povinen řádně' a včas provádět úhradu Za poskytnuté plnění.

. Klient uzavře S poskytovatelem nájemní Smlouvy na prostory Vhodné kposkytování
další péče o cílovou Skupinu tj. prostory pro Zázemí poskytovatele. Vhodné prostory
určí klient.

V.
Doba trvání smlouvy

. Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou l roku.

_ Tato Smlouva může být před uplynutím doby, na kterou je uzavřena ukončena takto:
a) dohodou Smluvních stran,
b) jednostrarmou výpovědí kterékoliv Ze Smluvníeh Stran bez udání důvodu S tím,

že výpovědní lhůta činí l měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědí druhé Smluvní Straně, přičemž po dobu
výpovědní lhůty je poskytovatel povinen pokračovat ve své činností a učinit
Veškerá opatření k zabránění poškození klienta a cílové Skupiny.

c) Okamžítým ukončením Smlouvy Ze Strany klienta Z důvodu dle Čl VI. odSt. l
této Smlouvy.



VI.
Porušení smlouvy a Sankce

l. Hrubým porušením Smlouvy Ze Strany poskytovatele je poskytování plnění
nekvalifikovanými pracovníky a postup V rozporu S uSt. Čl. III. Odst. 6 a Odst. 7 této
Smlouvy. V tomto případě má klient právo odmítnout plnění Zcela tj. neposkytnout Za
toto Období poskytovateli Žádnou úhradu nebo plnění přiměřeným Způsobem snížit.
Zároveň má právo odstoupit od smlouvy v souladu S či. V., OdSt. 2 , písm. c) této
Smlouvy.

2. Hrubým porušením Smlouvy Ze Strany poskytovatele je dále fakturování poskytnutého
plnění v rozporu Se Skutečně poskytnutým plněním. V tomto případě má klient právo
odmítnout plnění a to až do doby dodání řádného nového daňového dokladu.

3. Za hrubé porušení Smlouvy Ze strany klienta se považuje prodlení Súhradou
fakturovaného plnění po dobu delší 30 kalendářních dní Ode dne splatností.
Poskytovatel má právo na úroky Z prodlení v Zákonem stanovené výší.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků, které Se
po podpisu oběma Smluvními stranami Stávají nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 výtíscích. Klient Obdrží 3 výtisky a poskytovatel
l výtisk.

3. Smluvní Strany prohlašují, že Skutečno stí uvedené v této smlouvě nepovažují Za
Obchodní tajemství a udělují Souhlas k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek. Zároveň prohlašují, Že nemají žádné námitky proti uveřejnění plného
Obsahu Smlouvu včetně příloh na profilu Zadavatele dle požadavku Zákona ě. 137/2006
Sb., v platném Znění.

4. Smluvní Strany prohlašují, že v případě žádostí o poskytnutí informací dle Zákona č.
106/ 1999 Sb., je klient plně Oprávněn poskytnou veškeré informace Z této Smlouvy.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

Přílohy:
Podrobný popis Způsobu zabezpečování terénní Služby pracovníky poskytovatele

V Praze d /3 Q' OÍŰ/éV Praze dne /ĂŠK éfl

ııııı

Za poskytovatele
Ing. Ivo Kaěaba

ředitel Proxima Sociale 01,115. p 5
t'ˇrüxima Socıa e o. . ..

Rakovského 3138/?

5 .'43 raha 4 v Modrany

IČ.: 49625634 Ĺ


