SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Psychologické služby na podporu 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:

město Klášterec nad Ohří

Mgr. et Mgr. Kamila Tóthová, DiS.

sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

xxx Chomutov

IČO / DIČ:

00261939 /CZ00261939

03890791

registrace:

---

---

smluvních:

Ing. Štefan Drozd, starosta

---

technických
(realizačních):

Ing. Veronika Dlouhá, vedoucí odboru finančního

---

bankovní spojení:

27-4429430247/0100

xxx

tel./e-mail:

474359622 / dlouha@muklasterec.cz

xxx / xxx

oprávnění
jednat
ve věcech

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, a to
dle zadávací dokumentace (viz odst. 2 tohoto článku).
1.2. Službou se také rozumí zajištění (dodání) Poskytovatelem všech materiálů k řádné realizaci
Projektu (např. testové baterie, záznamové archy).
Služba je dále blíže specifikována v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého
rozsahu uveřejněnou na profilu zadavatele (objednatele) pod názvem: Psychologické služby na
podporu 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, 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.
2. Předmětem Služby (výsledkem činnosti poskytovatele) pak budou řádně a včas, tedy zejména
v požadované specifikaci, rozsahu a čase realizované psychologické služby.

II. Doba a místo plnění
1. Poskytovatel se zavazuje realizovat Službu v období 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019. Základem realizace
Služby v čase je domluvený ROZVRH V RÁMCI TÝDNE (den v týdnu, hodiny). 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.

III. Cena služby
1. Cena za řádné a včasné poskytnutí Služby byla stanovena na základě výsledků výběrového řízení
na shora uvedenou veřejnou zakázku takto: 620 000 Kč (slovy: šest set dvacet tisíc korun
českých) vč. DPH, resp. jedná se o cenu konečnou, když dodavatel není plátcem DPH.
2. Cena za poskytnutí Služby se pak skládá z těchto dílčích cen jednotlivých činností:
Cena vč. DPH
v Kč

Položka Název položky
1.
2.
3.

Psychologické vyšetření kognitivních funkcí (intelekt, pozornost, paměť, aj.) +
vypracování psychologické zprávy
Vyšetření osobnostního profilu (deprese, úzkost, autismus, agrese, aj.) +
vypracování psychologické zprávy
Vyšetření školní zralosti, posouzení dodatečného odkladu školní docházky,
předčasné zaškolení + vypracování psychologické zprávy

210 000,00 Kč
36 000,00 Kč
40 000,00 Kč

4.

Depistážní činnost - náslech ve třídě + následná konzultace

22 000,00 Kč

5.

Poradenství pro žáky, rodiče, učitele v oblasti výchovných či výukových obtíží

45 000,00 Kč

6.

Individuální poradenství pro žáky (opakovaná péče pro žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami – např. ADHD, úzkost, deprese, …)

42 000,00 Kč

7.

Rodinné poradenství (dlouhodobá práce s celým rodinným systémem)

51 000,00 Kč

8.

Podpora pedagoga (téma podle potřeby) – např. syndrom vyhoření učitele,
úzkostné dítě ve škole, dítě s ADHD, SPU, autismem, aj.

24 000,00 Kč

9.

Intervenční práce s třídním kolektivem

150 000,00 Kč

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 měsíčně na základě faktury (předmětem fakturace bude činnost
realizovaná v daném měsíci). Přílohou každé faktury bude seznam realizované činnosti.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit 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 Zpráva o realizaci psychologické činnosti potvrzená
oprávněným zástupcem Poskytovatele, která bude obsahovat specifikaci a kvantifikaci činnosti.
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,
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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, vzniká objednateli nárok na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli 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.
4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku za Poskytovatelem proti ceně
Služby.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Poskytovatel je povinen po dobu nejméně do 31. 12. 2033 uchovávat originál smlouvy, včetně
jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dalších dokumentů souvisejících s realizací
veřejné zakázky a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění
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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.
9. Poskytovatel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění Smlouvy o
poskytování služby po dobu trvání realizace projektu, a to do 31. 12. 2033.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné
smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši.
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 ROZVRH V RÁMCI TÝDNE.
V Klášterci nad Ohří, dne: 1. 9. 2017

V Chomutově, dne: 29. 8. 2017

………………………………………

………………………………………

město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta

Mgr. et Mgr. Kamila Tóthová, DiS.
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