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RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA

čtů:j 'ás'cávé na ácxiacw bstu a faktuře na cjaw Kč
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Dodmatel Naformatuj gz

Úoadni 762, 12
7i2 00 Ostrava
IČO 07i67661

přecÍmót rámcové a!iednávky:

Objednáváme právoµisne, gramáXké a s!y||shcke koreklurý u 11 výstupů prcjoktu - textů pňtuček
áobrý'ch praxi. metodk a manuiMÚ, sjednoceni zkratek (zwe<kni vždy jednou pii prvním výstupu

v kaZdé kaCMk) a uvedeni všech citaci ín text podle APA normy

Celková cena rámcové objednávky nepřekmtt 50.0OO,-KČ, což je cca 1000 NS.

, ~,l Předmět" l Termín předam ke korektuře Termín odevzdáni korektwy zadavatdi

4 texty d:ňum uvci!ejněn' ob edt'ávky Do 1ě 6 202i
l v Registru smi,jv

.___l 4 texty pňruček i Do 30 6 202i

l 3 t,exty P,h!uček
.,_.,. l _ Do i5. 7. 202i

V první části rámcové ob/ednávky objednáváme pmv(jp[£né. gra.'nabcké Stylistcké kořektury 539 NS.

"R"dkulace cen (539 NS) čem boÍĎPH """ Cena vč. DPH

P:av»'$ná g'annatická, 26 950 KČ 26.950 KČ
5gednocjeni zkratek a uvědeni čmel

Celkem" " 26.950 Kč 26.950 KČ

Pozn.: Dodavatel není plátce DPH,

Nasledovat búdou dilči obpdnávky s µsiůšnýmt Daouhlaseným' kalkWcemí.

Poznámky k kkturaci:

Cena 50 000,- KČ je maxmální a n%řekfočddna Fakluro'váno búde za jednotlNé častí dočjávky
Qbjednatél neposkytuje Zálohy Fádury budou vystaveny dodavaRelem po akceptaa jednothvých části
vystůpu Fákturý zašlete. ptosm, e·maikm na 2aměmence uvedeňého výše (Vyř2We. ÉďňáÚ)
Fá'tury vystavte ptosim na Mnesu: Ministerstvo pro místní řQzvcj Odbor prOlektového řízení. Na faktuře
uveche OpeeaC'm program Zarnéstnánost z projektu .Systemcvvé zalštění soaálniho začleňováni'.
'eg C. C2.03 2 63/O Olt) 0/15_030'000Ó605.
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Dále na fákWrách uveďte Čí9O objédnávky a termm splatnosti 30 ani M data doručem faktu'y
objedndeh. V přlpadé. Ze fáktury nebudou ladně ozmčeny. budou vráceny k doplném
Pokud v Kíň\!o p/ioadě dojde k neóodrZem termMu spíatnosh, revzmká nárok na Denallzacl.

t lně ode sal

11.06.202i

V Pmze dne : Podpis objednatelé-
dle e!ekboňicUho podpisu

d Ofů p"o;e . ove jO ( l.'

Akceptac0 objednávky dodavatelem:

Podpis zástuoce dociavdele:

¶

Dne A4 .g. 2o2

Další ustanoveni:
l

l) Objedrwtel něm v fKVňÍCh dvou měsících ka|endářniho roku v pnodiení $ úhradou fákturované
částky, pokud nedošlo ke schvákni stálmho rOzpočtu (Yčetně razpoCtu. který se tyká ES(FJ- Daňový

dokiad - faktura bude proplacena ihned po jeho schválení.

2) Ocmavateí je povmen uchovávai vďkécou dokumemaa sowišéjíci s ťealzaci p'ojektu včetně
ongmálú liče!n|ch dokladů v soubdu s CJánkem 14Q Nařízení Rady (ES; č 1303ňOi3 Nejdeie do
kQr,ce Toku 2028 POkůd je v Ceskydi pravnicň pčedpsech stánovená Milta delší neZ v ewópských
ptavnich předpmch, 1T\ůSi být poubta pk) úschovu tato délŠn lhůta, PO tuto dobu je cmamet l
poviňén umožM osobám op"ávnéným k výkcmu kontnolý tirqektů provést kcmtrolu dokkádů )

souvtsejicicn 5 plněmm otj!ed!nlávky.

3) Dodavaíe| je pocBk ustánoveni § 2 plsm. C) zákoná C 320i200i Stí.. o fmárčnl kontíde ve vc/cjňé
sprÓvě a o zméU někWrycf' zákonů ¢zákon o finanční konírole) v8 2něn!i pozdéjšich přědpSú .

oscjdo'j povmnou Spdupúsobit při výkonu finanční kontrdy prováděné v souwslosti s uhňadou zboZi
ňctjo sjuzetj z mřejnych výdajů, g. dodamaí je pmtiner posky'tnout pQZadované tnformace a
dckumenlao zaměstmncům nebo zmocněmům povčienýcli ořgánů (Řichciho orgánu OP

Zaměstnanost, MinstersNá Hnaná. Evropské komse, Evrclpského účetmho dvo'a. Nejvyššího
konttdniho úřMu, pňg·jšného finanCmho úřadu a daišlch op'ávnénych otganů státní správý) a je
povinen vytvoM výše uvedéňým o'gánům podmínky k ptovedení kontio1y vztahujicl se k předmětu
aila a poskymout ym při cmváděni koewolý smánnost.

4) PH/ohy,'

poptávxa na zp¢acováni kuektu'y výukových teňú 'n
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O Odpověděli jste na tuto zprávu dne 03,06.2021 11:24.

Dobrý den,

děkuji za Vaši poptávku na zpracování korektury výstupů projektu.

Níže uvádím cenovou kalkulaci:

- cena za l NS by byla 50 KČ,
- jedná se o cenu konečnou, nejsem plátcem DPH.

Děkuji a budu se případně těšit na spolupráci.

přeji hezký den.

~
S ozdraveni

Dobrý den,

V příloze zasílám poptávku korektury. Prosím o vaši nabídku.

Děkuji

S přáním hezkého dne
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POPTÁVKA NA ZPRACOVÁNÍ KOREKTURY VÝSTUPŮ PROJEKTU

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit poptávkou na kompletní korekturu odborného textu v českém jazyce (pravopisnou,
gramatickou a stylistickou korekturu) výstupů projektu Systémové zajištěni sociálního začleňováni - ASZ Ill.,
konkrétně příruček dobrých praxí a metodiky - viz výčet níže.

Zakázka je spolufinancována z prostředků Operačního programu Zaměstnanost z projektu ,,Systémové
zajištěni sociálního začleňováni", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605.

Předmětem objednávky bude provedeni pravopisné, gramatické a stYiistické korektury u 11 výstupů
projektu a to textů příruček dobrých praxi, metodik a manuálů, sjednoceni zkratek (zavedeni vžďY
jednou při prvním vÝskVtu v každé kapitole) a uvedení všech citaci in text podle APA normy

Rozsah textů při normované straně (1800 znaků vč. mezer) je 539 normovaných stran, jednotlivý rozklad
níže.

Texty určené ke korektuře budou dodány v elektronické podobě s MS Word, korektury budeme požadovat
zanést v režimu změn rovněž do elektronické podoby. Pro představu náročnosti korektur, přikládáme odkaz,
pod kterým jsou texty k revizi uloženy.

Plněni budeme požadovat odevzdat po částech, 4 výstupy do 18. 6. 2021 další 4 výstupy do 30. 6. 2021 a
zbývající 3 výstupy do 15. 7. 2021.

Prosíme o zaslání kalkulace pro výstupy projektu v náMedujíci struktuře:

Cena za 1 NS bez DPH a Cena za 1 NS s DPH.

Vybrán bude dodavatel, který nabídne nejnižší cenu s DPH za 1 NS.

V případě zájmu doručte, prosím, Vaši nabídku nejpozději do 1. 6. 2021 do 18:00 hod. elektronicky
na e-mailovou adresu:

Ve stejném terminu prosím rovněž o sděleni, že se této zakázky účastnit nehodláte. O výsledku posouzení
nabídek budete informováni.

Kontaktní osoba:

Předem děkujeme za zasláni nabídky.

Příloha: 11 dokumentů zde:
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