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Praha 10

OBJEDNÁVKA Č. OSO/1291/2018

Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel Dům dětia mládeže Praha 3 -
Ulita

Adresa: Vršovická 1429/68 Adresa: Na Balkáně 2866/17a
10138 Praha 10 130 00 Praha 3

lČ: 00063941 lČ: 45241848
DIČ: CZ00063941 DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ban kovni spojení: FlO, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 Číslo účtu:
Tel. 267 093 490 Tel.
Fax: 272739587 Fax:

Platební podmínky:
Termín dodání:
Místo dodání:

Datum vystavení:

převodem
14. 12. 2018
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68
10138 Praha 10
17. 8. 2018

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

ZajištěnÍterénniho programu pro děti a mládež
na území MČ Praha 10
a) v obdobiod 1. 9. do 30. 11. 2018
b) v období od 1. 12. do 14. 12. 2018

3 kalendářní měsíce
2 kalendářnítýdny

64 000,-Kč/kal. měsíc
16 000,-Kč/kal. týden

192 000,- Kč
32 000,- Kč

objednáváme tímto realizaci terénního programu pro děti a mládež na území MČ Praha 10 v období 1. 9. až 14. 12. 2018
za podmínek dále uvedených.

Bližší v'ymezenÍ předmětu plnění:
Na základě této objednávky zajistí dodavatel pro odběratele terénni program ve smyslu § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálnIch službách, ve znění pozdějších předpisů.
Cňovou skupinou terénního programu jsou děti a mládež, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy.
Terénni program zajistí dodavatel na území MČ Praha 10, především v oblasti Vršovic.
Dodavatel zajistí realizaci terénního programu ve stanoveném období 1. 9. až 14. 12. 2018, přičemž v rámci tohoto období
bude terénní program zajištěn každý kalendářnItýden v rozsahu 3 dny.

Personálni zajištěni terénního proRramu dle této objednávky:
Dodavatel vyčlení pro vlastni realizaci terénního programu, který je předmětem této objednávky, 2 terénní sociálnI
pracovníky, a to v celkovém rozsahu 1,6 úvazku pro práci s klienty uvedeného terénního programu - celkem se jedná o 64
hodin za kalendářní týden, přičemž ztoho 30 hodin týdně bude činit ,,face/face" kontakt s uživatelem služby (popř.
zájemcem o službu), 18 hodin bude využito pro práci ve prospěch uživatele služby {popř. zájemce o službu) - tj. pro návazné
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odborné a administrativní činnosti vedoucí k zajištění služby a 16 hodin budou tvořit ostatní Činnosti, nezbytné k zajištění
plnění dle této objednávky.

Ve výjimečných případech je možné zajistit plnění dle této objednávky pouze jedním terénním sociálnňn pracovníkem - po
dobu nezbytně nutnou v případě nemoci, dovolené nebo vzděláváni druhého sociá|nÍho pracovníka. Vždy je třeba co
nejdříve o této skutečnosti informovat dále uvedenou kontaktníosobu odběratele.

Pokud dodavatel nebude ve výjimečných případech schopen zajistit v některém kalendářním týdnu plnění dle této
objednávky ve výše vymezeném rozsahu 64 hodin za kalendářní týden, domluvI co nejdříve s dále uvedenou kontaktní
osobou odběratele konkrétni realizaci služeb v takovém kalendářním týdnu, případně způsob náhrady nenaplněných hodin
realizace služby.

Dodavatel svým podpisem dále stvrzuje, že zajisti pro oba terénní sociální pracovníky, kteří budou vyčleněni pro realizaci
terénního programu dle objednávky, supervize a vzděláváni za podmínek, stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálnIch službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny, stanovené v této objednávce za realizaci předmětu plněni dle této objednávky, není možné navyšovat.

p|atba bude provedena na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem.
Mzdové náklady budou fakturovány na základě skutečně vynaložených nákladů za příslušné období.
Splatnost každého daňového dokladu bude minimálně 14 dní ode dne řádného doručenífaktury odběrateli.
Faktury za plnění dle bodu a) této objednávky - tj. za realizaci terénního programu v měsIcIch září, říjen a listopad 2018 -
budou předkládány za každý uplynulý kalendářní měsíc realizace terénního programu spolu se zprávou o realizaci terénního
programu za přIslušný měsíc, a to nejpozději do 20. dne nás|edujÍcÍho měsíce.
Faktura za plněni dle bodu b) této objednávky - tj. za realizaci terénního programu v měsíci prosinci 2018 - bude
předložena spolu se zprávou o realizaci terénního programu nejpozději 20. 12. 2018.
předánj zprávy je vždy podmínkou proplaceni faktury.
Obsahem každé zprávy bude uvedení konkrétních dnů realizace terénního programu v předmětném měsíci, popis realizace
terénního programu spolu s vyhodnocením a statistické Udaje - zejména počet uskutečněných kontaktů.
Faktury a zprávy budou předávány k rukám dále uvedené kontaktní osoby odběratele.

Kontaktní osoba odběratele odděleni sociá|ni práce odboru sociá|nÍho, telefon e-mail
.

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

zajištěnI terénního programu pro děti a mládež na území MČ Praha 10 v období 1. 9. až 14. 12. 2018:
Cena za objednávku celkem včetně DPH 224 000,- KČ.

Vystavila:

Schválil:PavelPetňk
Úřad městské části Praha 10

Odbor sociäní
Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10
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přijala:

"

Dům mládeže praka3·ŮĹĹW
Na BalŔáně 2866/17ä, 13() PKľhe 3

IČO: 45241848
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