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SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
SPOJENÝCH S UPLATNĚNÍM NA TRHU PRÁCE
uzavřená dle ~ 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi účastníky:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo:
zastupuje:
iČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen “objednatel“)

Zborovská 4602,43028 Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč, primátor
00261891
CZ00261891
Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
626441/0100

a
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
sídlo:
Cihlářská 4132,43003 Chomutov
adresa pro doručování:
Revoluční 22/20,43001 Chomutov
IČ:
49098900
DIČ:
CZ49098900
zastupuje:
PhDr. Jaroslav Dostál, jednatel společnosti
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., regionální pobočka Chomuto
číslo účtu:
0806412389/0800
Zápis ve veřejném rejstříku vedenému Krajského soudu soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka $545
Preambule
Realizace pracovního poradenství, provedení diagnostiky a zprostředkování zaměstnání, které jsou předmětem
této smlouvy, je vymezeno schváleným projektem evidovaným pod registračním číslem
CZ.03.1.48/O.O/O.OJ16_045J0007227,
vedeným
pod
názvem:
„PROSTUPNÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
V CHOMUTOVĚ“ a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydanými poskytovatelem dotace. Celý
projekt, jehož realizace probíhá od 2. 10. 2017 do 30.9. 2020, je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu, Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a z rozpočtu České republiky, a jako takový je
vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodické dokumentaci vedené pod názvem Pravidla pro
žadatele a příjemce na https://www.esfcr.cz/Qravidla-pro-zadatele-a-priiemce-opz//dokument/797867 (vč.
dodržování pravidel povinné publicity na dokumentech souvisejících splněním zakázky).
Objednatel jako objednatel veřejné zakázky vedené pod názvem: Realizace pracovního poradenství, provedení
diagnostiky a zprostředkování zaměstnání (dále jen „veřejná zakázka“) vybral v zadávacím řízení provedeném
podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),
nabídku dodavatele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o
veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ustanovení této smlouvy je třeba
vždy vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce a nabídkou dodavatele.

I. Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované služby a objednatel
se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za poskytnutí služeb.

II. Služby
** * **
*

*

** * **

Evropská unie
Evropský sodáLní fond
Operační program Zaměstnanost

1.

Službami se vtéto smlouvě rozumí realizace a provedení bilančních a pracovních diagnostik, motivačního
pracovního poradenství a individuálního poradenství se zprostředkováním zaměstnání. Služby se skládají
z následujících částí:

a) Část č. 1: Bilanční diagnostika
Dodavatelem bude provedena bilanční diagnostika u 67 účastníků vybraných objednavatelem v rozsahu 20 hod.
na každého účastníka, a to postupně dle požadavků a možností objednatele, přičemž nestanoví-li objednatel
jinak, pak vtermínu 11-12/2017 bude provedena bilanční diagnostika u 22 účastníků, vtermínu 10-12/2018 u
22 účastníků a v termínu 10-12/2019 u 23 účastníků. Stanoví-li objednatel jiný termín či jinou velikost skupiny
účastníků, je povinen tak učinit nejméně 5 kalendářních dnů předem a na realizaci poskytnout dodavateli
nejméně 14 kalendářních dnů. Jedna skupina účastníků nesmí čítat méně než 2 účastníky. Bilanční diagnostika
prováděná vjednom termínu u jedné skupiny účastníků je považována za jedno dílčí poskytnutí služeb.
Bilanční diagnostika v rozsahu 20 hodin za každého účastníka bude obsahovat následující činnosti:
realizaci skupinové poradenské práce s klienty:
o navázání kontaktu s klienty, motivování klientů k testování obsahující předávání informaci o
bilanční diagnostice (cíle, obsah, skladba a formy výstupů) a možnosti uplatněnĺ klientů na trhu
práce
o zahájení sběru informací, aktivizace pro testování
realizaci skupinové administrace psychodiagnostických testů
o vyplnění testů účastníky
o vyhodnocení testu psychologem
realizaci individuální poradenské práce s klientem
o doplnění informací o klientovi a podpora řešení nepříznivé situace klienta
předání výstupů z bilanční diagnostiky
o individuální rozhovory o výsledcích a doporučení klientům (konzultace závěrečné zprávy),
evaluace bilanční diagnostiky

-

-

-

-

Výstupy bilanční diagnostiky
závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky obsahující doporučení pro další uplatnění na trhu práce a profesní
rozvoj účastníka
prezenční listiny realizovaných bilančních diagnostik
-

-

Dodavatel doloží objednateli originály výstupů z každého dílčího poskytnutí služeb části č. lv listinné podobě a
taktéž elektronicky ve formátu „pdf“ v počtu 1 ks za každého účastníka.
b) Část č. 2: Pracovní diagnostika
V případě fluktuace účastníků bilanční diagnostiky a potřeb objednatele je dodavatel na základě písemné
žádosti objednatele povinen provést u maximálně 5 účastníků pracovní diagnostiky v rozsahu 12 hodin na
každého účastníka. Písemnou žádost je objednatel oprávněn doručit zhotoviteli nedoručí-li ji, tato část služeb
nebude poskytována ani placena. V žádosti o provedení pracovní diagnostiky musí objednatel uvést počet
účastníků a termín pro její provedení. Žádost musí objednatel dodavateli doručit nejméně S kalendářních dnů
předem a na realizaci poskytnout dodavateli nejméně 14 kalendářních dnů. Pracovní diagnostika je považována
za jedno dílčí poskytnutí služeb.
—

Pracovní diagnostika v rozsahu 12 hodin za každého účastníka bude obsahovat následující činnosti:
realizaci skupinové administrace psychodiagnostických testů
o vyplnění testů účastníky, vyhodnocení testu psychologem
předání výstupů z pracovní diagnostiky
o individuální rozhovor (konzultace závěrečné zprávy) a podpora řešení nepříznivé situace
klienta

-

-

Výstupy pracovní diagnostik“
** * **
*

*

** * **
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-

-

závěrečná zpráva z pracovní diagnostiky obsahující navržený směr a možnosti pracovního uplatnění
každého účastníka
prezenční listiny realizovaných pracovních diagnostik

Dodavatel doloží objednateli originály výstupů z části č. 2 v listinné podobě a taktéž elektronicky ve formátu
„pdf“ vpočtu 1 ks za každého účastníka.

c) Část č. 3: Motivační Dracovní poradenství
Dodavatel provede skupinové motivační pracovní poradenství u 27 objednatelem vybraných účastníků po
provedení bilančních diagnostik v celkovém rozsahu 20 hodin pro skupinu účastníků, a to postupně dle
požadavků a možnosti objednatele, přičemž nestanoví-li objednatel jinak, pak v termínu 11-12/2017 bude
provedeno motivační pracovní poradenství u 9 účastníků, v termínu 10-12/2018 u 9 účastníků a v termínu
10-12/2019 u 9 účastníků. Stanoví-li objednatel jiný termín, je povinen tak učinit nejméně 14 kalendářních dnů
předem a na realizaci poskytnout dodavateli nejméně 14 kalendářních dnů. Velikost skupiny bude vždy min. 9
účastníků, resp. může být nižší, ale v takovém případě nelze zbylé účastníky přesouvat do jiných skupin či pro
ně vytvářet zvláštní termíny a rovněž cena za dílčí plnění se nezmění. Motivační pracovní poradenství
prováděné vjednom termínu u jedné skupiny účastníků je považováno za jedno dílčí poskytnutíslužeb.
Motivační pracovní poradenství bude obsahovat následuiící činnosti:
provedení osobnostního profilu se zaměřením na sebepoznání, sociální dovednosti, komunikaci, zvládání
stresu a zátěže
motivační poradenství
kariérové poradenství
testo prověření nově získaných znalosti

-

-

Výstupy motivačního pracovního poradenství
výsledky testu o prověření nově získaných znalostí
závěrečná zpráva z motivačního pracovního poradenství každého účastníka
prezenční listiny realizovaných poradenství
osvědčení o absolvování motivačního pracovního poradenství pro každého účastníka v laminovaném
provedenĺ
-

Dodavatel doloží objednateli originály výstupů z každého dílčího poskytnutí služeb části č. 3v listinné podobě a
taktéž elektronicky ve formátu „pdf“ vpočtu 1 ks za každého účastníka‘
d) Část č. 4: Individuální poradenství se zprostředkováním zaměstnání
Dodavatel provede individuální poradenství se zprostředkováním zaměstnání pro celkem 9 účastníků určených
objednatelem, a to postupně dle požadavků a možností objednatele, přičemž nestanoví-li objednatel jinak, pak
v každém z dále uvedených období bude provedeno individuální poradenství pro 3 účastníky: období
12/2018 1/2019, 12/2019
1/2020 a 8 9/2020. Každému účastníku dodavatel poskytne poradenství
v rozsahu 10 hodin. Individuální poradenství bude realizováno ústním pohovorem. Stanoví-li objednatel jiný
termín či jinou velikost skupiny účastníků, je povinen tak učinit nejméně 14 kalendářních dnů předem a na
realizaci poskytnout dodavateli nejméně 14 kalendářních dnů. Bilanční diagnostika prováděná vjednom
termínu u jedné skupiny účastníků je považována za jedno dílčí poskytnutí služeb.
—

—

—

Individuální poradenství se zprostředkováním zaměstnání bude obsahovat následuiící činnosti:
cesty k získání pracovního místa, navázání kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem,
práce s inzercí pracovních pozic, vytvoření vlastního inzerátu
telefonický kontakt s potendonálním zaměstnavatelem, struktura a strategie průběhu rozhovoru
žádost o místo, zpracování životopisu a motivačního dopisu, zvládnutí přijímacího rozhovoru
zprostředkování zaměstnání

-

-

Výstupy individuálního poradenství
zápis z pohovoru účastníka
prezenční Iisťiny realizovaného individuálního poradenství se zprostředkováním zaměstnání
-

** * **
*

*
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Dodavatel doloží objednateli originály výstupů zčásti č. 4 v listinné podobě a taktéž elektronicky ve formátu
„pdf“ vpočtu 1 ks za každého účastníka.
2.

Dodavatel je povinen provést službu v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je služba blíže
specifikována:
a. Výzva k podání nabídek ze dne 25. 10. 2017

3.

Smluvn~ strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst.
2 a že je mají k dispozici. Dodavatel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně
zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak
zaručuje jako úplnou a závaznou.

Ill. Cena služeb
1. Cena služeb byla určena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH:
220.818,18 Kč
Sazba DPH
21%
DPH:
46.371,82 Kč
Cena s DPH:
267.190,- Kč
Výše uvedená celková cena se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění:
a) část č. 1 Bilanční diagnostika:
cena za jednoho účastníka bez DPH:
cena za jednoho účastníka vč. DPH:
cena za všech 67 účastníků bez DPH:
cena za všech 67 účastníků vč. DPH:

2.000,- Kč
2.420,- Kč
134.000,- Kč
162.140,- Kč

b) část č. 2 Pracovní diagnostika:
cena za jednoho účastníka bez DPH:
cena za jednoho účastníka vč. DPH:
cena za všech 5 účastníků bez DPH:
cena za všech S účastníků vč. DPH:

1.000,1.210,5.000,6.050,-

Kč
Kč
Kč
Kč

c) část č. 3 Motivační pracovní poradenství:
cena za jedno dílčí plnění bez DPH:
14.876,- Kč
cena za jedno dílčí plnění vč. DPH:
18.000,- Kč
cena za všechna 3 dílčí poskytnutí služeb bez DPH:
cena za všechna 3 dílčí poskytnutí služeb vč. DPH:
d) část č. 4 Individuální poradenství:
cena za jednoho účastníka bez DPH:
cena za jednoho účastníka vč. DPH:
cena za všech 9 účastníků bez DPH:
cena za všech 9 účastníků vč. DPH:

44.628,- Kč
54.000,- Kč

4.132,23 Kč
5.000,- Kč
37.190,- Kč
45.000,- Kč

2. Cena služeb je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady dodavatele spojené s poskytováním
služeb a je platná po celou dobu realizace. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platebnípodmínky
1. Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny každého jednotlivého dílčího poskytnutí služeb vždy po jeho
dokončení a předání jeho výstupů objednateli. Co se rozumí dílčím poskytnutím služeb je popsáno v čI. II.
této smlouvy. U dílčích poskytnutí služeb, která jsou závislá na počtu účastníků, má dodavatel právo na
zaplacení ceny stanovené součinem ceny za jednoho účastníka a počtu účastníků, jimž poskytl kompletní
službu v rámci příslušného dílčího poskytnutí služeb.
** * **
*

*
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2. Dodavatel se zavazuje předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Prostupné zaměstnávánív Chomutově, reg. číslo CZ.03.1.4810.O/O.O/16_045/0007227.
3. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu za poskytnutí služeb na základě faktury, kterou je dodavatel
povinen vystavit a doručit objednateli vždy do 1 měsíce ode dne dokončení a předání výstupů z příslušného
dílčího poskytnutí služeb. Veškeré faktury vystavované dodavatelem musí mít náležitosti daňového dokladu
a musí z nich být patrné, k jakému dílčímu poskytnutí služeb se vztahují. Splatnost veškerých částek
fakturovaných dodavatelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Cena služeb bude uhrazena objednatelem převodem na účet dodavatele, který je uveden v hlavičce této
smlouvy. Povinnost zaplatit cenu služeb je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z
účtu objednatele.
5. Podmínkou a podkladem pro vystavení faktur bude vždy protokol o předání a převzetí jednotlivých dílčích
poskytnutí služeb, který je dodavatel povinen ke každé faktuře přiložit.
6. Dodavatel má právo v případě prodlení objednatele splacením ceny za realizované služby požadovat
Po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou
omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny poskytnutí služeb
1. Služby budou poskytovány na území města Chomutova v místě, které za tím účelem zajistí dodavatel.
2. Dodavatel je povinen služby poskytovat vtermínech stanovených způsobem dle či. II. této smlouvy.
V těchto termínech je povinen dílčí poskytování služeb dokončit a předat objednateli příslušné výstupy.

Vl. Předání a převzetívýstupů
1. Po dokončení každého dílčího poskytnutí služeb je dodavatel povinen předat objednateli sjednané výstupy.
O předání a převzetí výstupů bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, zda objednatel
poskytnuti služby akceptuje a výstupy přebírá či nikoliv, a v případě že nikoliv, musí být stanovena doba na
odstraněni vad. Nebude-li doba na odstranění vad sjednána v předávacím protokolu, je dodavatel povinen
vady odstranit do 15 dnů.
2. Každé dílčí poskytnutí služeb se považuje za dokončené a výstupy za předané okamžikem podpisu
předávacího protokolu dodavatelem a objednatelem. Služby jako celek se považují za dokončené a výstupy
za předané dokončením a předáním všech sjednaných dílčích služeb.

VII. Odpovědnost za škodu
1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s poskytováním služeb.
2. Dodavatel neodpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne z nedokončení poskytování služeb,
pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl ani
při vynaložení řádné péče zabránit.
3. uplatnění náhrady škody nebrání uplatnění dalších sankcí vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů,
ani tyto další sankce žádným způsobem nelimituje.
4. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů.

VIII. Smluvnípokuty
1. V případě prodlení dodavatele s dílčím poskytnutím služeb je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny služeb vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny služeb vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají, že pokud by v důsledku činností, jednáni nebo nečinnosti dodavatele byl
objednatel povinen vrátit dotaci poskytnutou z prostředků Evropského sociálního fondu, OPZ a z rozpočtu
České republiky v rámci projektu, nebo část této dotace, případně pokud by tuto dotaci či její část
z uvedených důvodů neobdržel, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se částce
představující vrácenou dotaci nebo její část.
4. V případě porušení jiné povinnosti dodavatele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 z celkové
** * **
*

*
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ceny služeb vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti dodavatele
trvá.
5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na
maximálně 10 % z celkové ceny služeb vč. DPH. V případě prodlení s dílčím poskytnutím služeb nebo
s odstraněním vad se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny služeb vč. DPH. Vedle smluvní
pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.
6. V případě, že dodavatel nedodrží termín stanovený pro doručení řádné a kompletní faktury, má objednatel
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500, Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dodavatele plnění povinnosti, která byla porušena.

IX. Odstoupeni od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení dodavatele s dílčím poskytnutím služeb o dobu delší
než 5 pracovních dní považují za podstatné porušení povinnosti

X. Další práva a povinnosti
1. Dodavatel není oprávněn poskytovat služby prostřednictvím třetí osoby.
2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, k tornu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo
dohody, obrátí se na soud.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na
žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní
strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků včetně osobních
údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti
veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města
Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel obdrží 2
vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

VChomutově .ne
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za dodavatel1
PhDr. Jaroslav Dostál
jednatel Vzdělávací společnosti EDOST s.r.o.

