VZOR
SMLOUVA O NÁKUPU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Smluvní strany:
Kupující služby:

Město ,
IČ
DIČ
se sídlem
zastoupené
bankovní spojení
dále ve smlouvě uváděný jen jako „kupující“

a
Prodávající služby:

ADVAITA, o. s.
IČ: 65635591
se sídlem: Nová Ves 55, 463 31 Nová Ves
zastoupené: MUDr. Davidem Adamečkem, předsedou
Rady ADVAITA, o. s.
bankovní spojení: KB Liberec
č. účtu: 19- 896 948 0227/0100
dále ve smlouvě uváděný jen jako „prodávající"
Článek I
Předmět smlouvy

1. Prodávající prodává kupujícímu své výkony - sociální ambulantní služby
„odborné sociální poradenství“ (§ 37) a „služby následné péče“(§ 64) a
pobytové služby „terapeutické komunity“ (§ 68) dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Místem poskytování služby odborného sociálního
poradenství a následné péče je Centrum ambulantních služeb ADVAITA na
adrese Rumunská 14/6, Liberec IV – Perštýn a je určena uživatelům
návykových látek a hazardním hráčům ve věku od 15 let. Terapeutická
komunita pro drogově závislé se nachází v Nové Vsi u Chrastavy a je určena
osobám závislým na návykových látkách, kteří mají zájem o začlenění do
běžného života.
2. Prodávající zajistí především tyto činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
V terapeutické komunitě je to pak ještě poskytnutí stravy a ubytování.
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3. Služby jsou realizovány v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje, která
je souborem preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, kontrolních,
represivních a dalších opatření uskutečňovaných na strukturální, komunitní a
individuální úrovni. Konečným cílem je snížit užívání drog a škody, které
jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání drog nastat.
Článek II
Cena služby a platební podmínky
1. Kupující a prodávající se dohodli na roční ceně za poskytování sociálních
služeb dle článku I. této smlouvy v daném období ve výši
Kč (slovy:). Tato
částka zahrnuje podíl obce na protidrogové politice v Libereckém kraji tz.
podíl na souboru preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních,
kontrolních a represivních opatření s cílem snížení užívání návykových
látek a škod, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání
drog nastat.
Participace obcí na financování protidrogových sociálních služeb v Libereckém
kraji:
Kategorie obce/
města
3
2
1
Kategorie
obce/města

Služba
Ambulantní a
následné péče
4,00 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč
Příspěvek v Kč
na jednoho
občana

Pobytová

Celkem

1,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

5,50 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč

Počet občanů
k 1. 1. 2011

Cena za služby
v Kč

2. Prodávající, jakož to poskytovatel sociální služby vystaví kupujícímu fakturu ve
výši celkové roční ceny do konce jednoho měsíce od data podepsání smlouvy.
Splatnost faktury se sjednává na dobu 14 dní od jejich doručení objednateli.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních a daňových
předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění,
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta začíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
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4. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu uhrazené finanční prostředky nebo
jejich část v případě, že prodávající poruší své povinnosti z této smlouvy a tyto
finanční prostředky, resp. jejich část použije v rozporu s touto smlouvou.
Článek III
Kontrola a vyúčtování poskytovaných služeb
1. Prodávající odpovídá za řádné a oddělené sledování finančních prostředků
v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a za jejich správné účtování.
Zároveň se zavazuje předložit kupujícímu vyhodnocení účelu poskytnutých
prostředků včetně písemné zprávy o své činnosti do 31. ledna následujícího
roku.
2. Prodávající umožní pověřeným pracovníkům kupujícího kontrolu úrovně
poskytovaných sociálních služeb, a to kdykoli i bez předešlého ohlášení.
3. Prodávající odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků
v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této
smlouvě uvedenými.
Článek V
Čas plnění, výpovědní lhůty, závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
(případně delší období např. 31. 12. 2013, jak s námi uzavřelo smlouvu
Statutární město Liberec)
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat formou písemného a očíslovaného
dodatku.
3. Účinnost této smlouvy lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta
činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
4. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztahy ustanoveními
platných právních předpisů, především občanského zákoníku.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží
kupující a jeden stejnopis obdrží prodávající.
6. Obě smluvní strany si řádně přečetly tuto smlouvu, souhlasí s jejím textem bez
výhrad, a proto ji na základě projevu svobodné vůle podepsaly.
V

dne:

Za kupujícího:

V Liberci dne:
Za prodávajícího:
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