SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rámci podpory inkluzivního vzdělávání v
Klášterci nad Ohří
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

strana:

Objednatel

Poskytovatel

firma:

IČO / DIČ:

město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří
00261939 / CZ00261939

Vzdělávací centrum Genesia, z.s.
Kochova 1417/1,
430 01 Chomutov
26627361 / CZ26627361

registrace:

---

---

oprávnění smluvních:
jednat
technických
ve věcech (realizačních):

Ing. Štefan Drozd, starosta
Ing. Veronika Dlouhá, vedoucí
odboru finančního
27-4429430247/0100
474359622 /
dlouha@muklasterec.cz

Mgr. Andrea Gregorová

sídlo:

bankovní spojení:
tel./e-mail:

Mgr. Andrea Gregorová
xxx
xxx / xxx

I. Předmět smlouvy, specifikace služby
1. Strany se dohodly, že poskytovatel objednateli poskytne Službu související s realizací Projektu
vedeného u objednatele pod názvem a číslem: „Projekt START inkluzivního vzdělávání
v Klášterci nad Ohří (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213)“ (dále jen také „Projekt“), a to
v rozsahu a ve specifikaci, jak je popsán v této smlouvě.
1.1. Službou se tedy rozumí v rámci Projektu úplné a bezvadné poskytnutí v této smlouvě
specifikovaných kurzů Poskytovatelem pro Objednatele podle jeho potřeb a požadavků,
včetně všech z povahy Projektu, resp. příslušných kurzů s Projektem, resp. příslušným
kurzem nutně souvisejících činností a dodávek, a to dle zadávací dokumentace (viz odst. 2
tohoto článku).
1.2. Službou se také rozumí zajištění (dodání) Poskytovatelem všech k řádné realizaci Projektu,
resp. příslušných kurzů potřebných materiálů, jako jsou např. výukové podklady, apod.,
nezbytných pro řádnou realizaci Projektu, resp. příslušných kurzů.
2. Služba je dále blíže specifikována v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu uveřejněnou na profilu zadavatele (objednatele) pod názvem: Zajištění dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v rámci podpory inkluzivního vzdělávání v
Klášterci nad Ohří (dále jen také „Zakázka“), ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění,
např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „Zadávací dokumentace“ nebo jen
„ZD“), a to zejména pak v Příloze č. 5 ZD - Specifikace požadovaných služeb pro MŠ a ZŠ, která
je součástí Zadávací dokumentace. Podkladem pro uzavření této smlouvy je pak také nabídka
Poskytovatele, coby účastníka shora uvedené veřejné zakázky (dále jen také „Nabídka“).
Zadávací dokumentace a Nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, ač k ní nejsou vzhledem
k jejich rozsahu pevně připojeny, jako její přílohy. V případě rozporu Nabídky s podklady
zadavatele (zejm. se Zadávací dokumentací), mají přednost podklady zadavatele.
3. Předmětem Služby (výsledkem činnosti poskytovatele) pak budou řádně a včas, tedy zejména
v požadované specifikaci, rozsahu a čase realizované příslušné kurzy.

II. Doba a místo plnění
1. Poskytovatel se zavazuje realizovat Službu v období 1. 8. 2017 – 30. 6. 2019. Konkrétní termíny
realizace jsou předmětem HARMONOGRAMu REALIZACE DVPP, který je přílohou této smlouvy.
Jeho změny mohou být realizovány pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou
vzestupně číslovaných dodatků.
2. Služba bude poskytována v Klášterci nad Ohří. Dodavatel může zakázku realizovat pouze
v odpovídajících prostorech pro vzdělávací aktivity (odpovídající velikost místnosti, vhodný
nábytek, přístup k sociálnímu zařízení). Výjimkou může být pouze realizace praxe, a to u kurzů,
které praxi mají v akreditaci jako nedílnou součást kurzu.
3. Zrušení příslušného kurzu. Příslušný kurz je možné zrušit pouze po předchozí dohodě smluvních
stran a za termínovanou náhradu. Výjimečně může být příslušný kurz zrušen v případě, kdy vyšší
moc bude bránit jeho realizaci a zároveň nelze zajistit nejpozději do 24 hodin od plánovaného
začátku kurzu náhradní řešení (např. jiného lektora, místo konání, apod.).
III. Cena služby
1. Cena za řádné a včasné poskytnutí Služby byla stanovena na základě výsledků výběrového řízení
na shora uvedenou veřejnou zakázku takto: 965 500,- Kč vč. DPH (v případě neplátce DPH jde
o cenu konečnou).
2. Cena za poskytnutí Služby se pak skládá z těchto dílčích cen kurzů:
Kurzy
v tematických
okruzích

Název kurzu DVPP

Cena v Kč

MŠ 1

Čtenářská pregramotnost

49 600

MŠ 2

Matematická pregramotnost

49 600

MŠ 3

Logopedická prevence v MŠ

28 000

MŠ 4

Komunikace s rodiči předškolního věku

34 800

MŠ 5

Práce s interaktivní tabulí pro začátečníky

22 400

MŠ 6

Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

29 000

MŠ 7

Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu

24 800

MŠ 8

Spolupráce mezi pedagogem a asistentem v MŠ

28 000

MŠ 9

Proinkluzivní opatření v prostředí MŠ

21 000

ZŠ 1

Specifikace práce se žáky 1. ročníků se specifickými výukovými potřebami
(zejména z oblastí se sociálním vyloučením)

23 200

ZŠ 2

Komunikace s rodiči (zejména pak z oblastí se sociálním vyloučením)

23 200

ZŠ 3

Práce s interaktivní tabulí na 1. stupni ZŠ

22 400

ZŠ 4

Podpůrná opatření žáků a plán pedagogické podpory - 2x 48 000 Kč

96 000

ZŠ 5

Osobnost učitele a jeho role při podpoře žáků se SVP

27 200

ZŠ 6

Práce s keramickou hlínou

14 500

ZŠ 7

Spolupráce mezi pedagogem a asistentem v rámci ZŠ - 3x 28 000 Kč

84 000

ZŠ 8

Rozvoj čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen

21 000

ZŠ 9

Metoda splývavého čtení SFUMATO

56 000

ZŠ 10

Proinkluzivní opatření v prostředí ZŠ - 3x 24 800 Kč

74 400

ZŠ 11

Prevence šikany a agresivity ve třídě - 3x 28 800 Kč

86 400

ZŠ 12

Logopedický preventista - asistent řečové výchovy

150 000
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IV. Způsob úhrady ceny
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena Služby obsahuje veškerá plnění dle této smlouvy a další
nezbytná plnění, která s řádným a včasným poskytnutím Služby dle této smlouvy souvisejí.
2. Placení bude probíhat na základě faktury po ukončení příslušných kurzů.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu příslušného kurzu nejpozději do 21 kalendářních dnů po
obdržení faktury. Za úhradu ceny se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
4. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a obchodní listy dle platných
právních předpisů. Přílohou pak musí být Doklad o realizaci příslušného kurzu potvrzený
oprávněným zástupcem Objednatele, který bude obsahovat: obsah kurzu, popis průběhu kurzu –
rozvrh v čase, prezenční listina školených osob, jména lektorů, hodnocení kurzu jeho účastníky) a
vydaná „Potvrzení“ o účasti všech proškolených osob.
5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odstavce 4 tohoto článku nebo bude
obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do
data její splatnosti, vrátit Poskytovateli k doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její
úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
6. Změnu ceny je možno požadovat pouze pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám
sazeb daně z přidané hodnoty.
7. Jestliže se Poskytovatel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu,
je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této
smlouvy, a to písemnou formou. Poskytovatel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této
smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty
uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani
mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody.
Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Poskytovatel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se
stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem,
neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to
uvedením této informace na daňových dokladech.
V. Jiná ujednání
1.

Předání a převzetí příslušné dokumentace: Poskytovatel prohlašuje, že se důkladně a
podrobně seznámil v rámci zadávacího řízení s celou Zadávací dokumentací.

2.

Smluvní strany se pro případ prodlení Poskytovatele tímto dohodly na smluvní pokutě za prodlení
takto: Pro případ prodlení Poskytovatele s provedením Služby, resp. kteréhokoli kurzu vzniká
objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení každého kurzu.

3.

Zadavatel požaduje, aby v celkovém objemu realizace zakázky (počet nabízených unikátních
kurzů, tj. bez vlivu počtu opakování) bylo min. 50 % těchto kurzů v části kurzů pro MŠ a min.
50 % kurzů v části kurzů pro ZŠ akreditováno MŠMT v rámci DVPP.
Pro MŠ bude realizováno 9 unikátních kurzů, tj. min. 5 musí být akreditovaných v rámci DVPP.
Pro ZŠ bude realizováno 12 unikátních kurzů, tj. min. 6 musí být akreditovaných v rámci DVPP.
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4.

Skutečnost uvedenou v kapitole V. bodě 3. bude vybraný dodavatel prokazovat postupně
v realizační fázi, a to vždy předložením příslušné akreditace DVPP (bude-li kurz akreditován)
v době před zahájením konkrétního kurzu.

5.

Smluvní pokuta za nesplnění podmínek objednatele v kapitole V. bodě 3 je stanovena na
50.000 Kč za 5. a každý další neakreditovaný unikátní kurz pro MŠ (max. 5 x 50.000 Kč =
250.000 Kč) a 50.000 Kč za 7. a každý další neakreditovaný kurz pro ZŠ (max. 6 x 50.000 Kč
= 300.000 Kč), tj. v součtu max. 550.000 Kč. Objednatel je oprávněn také od této smlouvy
odstoupit, a to v případě minimálně již dvou neakreditovaných kurzů pro příslušnou
kategorii, tedy ZŠ, resp. MŠ.

6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši podle příslušného právního předpisu upravujícího úroky
z prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude
z důvodů uvedených v tomto článku pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.

7.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávky za Poskytovatelem proti
ceně Služby.

8.

Poskytovatel plně odpovídá za zajištění a za výkon veškerých případných poddodavatelů, které
k realizaci Služby použije.

9.

Poskytovatel je povinen při realizaci Služby postupovat s odbornou péčí a zajišťovat Službu
prostřednictvím k tomu odborně způsobilých osob. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat
v souladu se zájmy a ve prospěch objednatele, resp. účastníků Projektu, resp. příslušných kurzů.

10. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli veškeré okolnosti a skutečnosti, které zjistí při plnění
této smlouvy a které mohou mít vliv na řádnou realizaci Služby v kvalitě požadované
Objednatelem.
11. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel, coby zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, při
realizaci smlouvy, resp. projektu musí dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen
přenést i na Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na vlastní náklady
veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12. Poskytovatel je povinen do 31. 12. 2033 uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných
dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné
zakázky a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění
Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní
správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
13. Poskytovatel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění Smlouvy
o poskytování služby po dobu trvání realizace projektu do 31. 12. 2033.
14. Zaplacením smluvních pokut nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo
oprávněné smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.
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VI. Závěrečná ustanovení
1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže neplatným, neúčinným nebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy touto skutečností nedotčena. Na místo
takového ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu,
které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu takového ustanovení, resp. smlouvy
nebo není-li takového ustanovení v právním předpisu, nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním
styku obvyklý.
2. Práva a povinnosti stran, která nejsou touto smlouvou upravena, se řídí Zadávací dokumentací, a
dále pak pokud ani zadávací dokumentace některé otázky neupravuje, řídí se tyto občanským
zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a s touto smlouvou souvisí.
3. Osoby, které tuto smlouvu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné ji
podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu řádně přečetly,
jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že každá ze stran obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je HARMONOGRAM REALIZACE DVPP.
V Klášterci nad Ohří dne: 16. 8. 2017

V Mostě dne: 14. 8. 2017

………………………………………
město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

………………………………………
Vzdělávací centrum Genesia, z.s.
Mgr. Andrea Gregorová, předsedkyně
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