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OBJEDNÁVKA Č. OSO/354/2019

Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavate| Be. jitka Řezaninová
Adresa: Vršovická 1429/68 Adresa: Kukelská 904/3

10138 Praha 10 198 00 Praha 9

IČ: 00063941 IČ: 61867641
DIČ: CZ00063941 DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Bankovní spojeni: Česká spořitelna, as.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 Číslo účtu:
Tel. 267 093 219 Tel.
Fax: 272739587 Fax:

Platební podmínky:
Termín dodání:
Místo dodáni:

Datu m vystavení:

převodem
11. 12. 2019
ÚMČ Praha 10, Vršovická
1429/68,10138 Praha 10
27. 3. 2019

Název položky Počet hodin Cena za jedn. dph Cena celkem
včetně DPH % včetně DPH

Mediace - jeden mediátor 210 425,00 KČ 89 250,00 KČ

Mediace bude poskytována vždy souběžně dvěma mediátory pro klienty odboru sociálnIho Úřadu MČ Praha 10
v období od 1. 4. 2019 do 11. 12. 2019.

Maximálni rozsah služby za výše uvedené období činí 210 hodin. Při dodrženi tohoto maximálnIho rozsahu
služby bude mediace poskytována maximálně dvakrát týdně, a to ve dnech pondělí a středa v časovém rozmezí
9 - 12 h nebo 15 - 20 h.

Při dodrženi výše uvedeného maximálnIho rozsahu služby může být mediace poskytnuta i v jiný den nebo
v jiném čase, než je uvedeno výše, ale pouze po předchozí domluvě s dále uvedenou kontaktní osobou.

Další podmInky realizace:

Kontaktní osoba: , vedoucí oddělenI sociá|ně-právnÍ ochrany děti a práce s rodinou
odboru soCiá|ního ÚMČ Praha 10, telefon e-mail: .

Mediace bude poskytnuta konkrétnímu klientovi odboru sociálnIho na základě předchozí e-mailové objednávky
od výše uvedené kontaktní osoby.
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Místem realizace mediace bude ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10.

Zprávy o realizovaných mediacích budou předávány odboru sQciá|nÍmu takto:

- měsIčnI přehledy o počtech klientů a dnech jejich návštěvy se statistikou řešených problémů
vždy do 15. dne nás|edujÍcÍho měsíce, měsIčnI přehled za prosinec 2019 do 13. 12. 2019;

- přehledná závěrečná zpráva s vyhodnocením účelnosti služby do 13. 12. 2019;

- zpracováni uvedených zpráv je zahrnuto v ceně za hodinu poskytováni služby.

Podmínky fakturace:

Faktury budou předávány ÚMČ Praha 10, odboru sociálnímu, za odpracovaný kalendářní měsíc, vždy do
každého 15. dne měsíce nás|edujÍcÍho. Faktura za mediaci za období od 1. 12. do 11. 12. 2019 bude předána do
13. 12. 2019. Na faktuře za každý kalendářní měsíc bude uveden počet skutečně realizovaných hodin mediace.

Dodavate| není plátcem DPH.

Dodavatel se svým podpisem zavazuje plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku (l mediátor) na období od 1. 4. 2019 do 11. 12. 2019:
CELKEM včetně DPH 89 250 KČ.

Vystavila:

Schválil:

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociálni

Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10
-6-

přijala:

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10
SIdlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

e-mail: posta@praha10.cz


