
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Be, JAN FRISCH
ředitel Odboru technické pomoci

OperaČní program výzkum, vývoj a vzděláváni

Č. j.: MSMT-900/2021-8
Vyřizuje:
Tel.:
V Praze dne 19 -09- 2021

Objednávka skupinových kurzů: Anglický jazyk

Dobrý den,

odbor technické pomoci objednává v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou na Jazykové vzdělávání
zaměstnanců MŠMT 10 skupinových kurzů anglického jazyka pro zaměstnance OP wv. výuka proběhne
od 6.9.2021 do 23.12.2021. Kurzy budou organizovány v rozsahu 1 x týdně 90 minut pro každou
skupinovou výuku. výuka bude probíhat distančně (on-line) u každého jednotlivého kurzu. Na základě
domluvy se může v průběhu semestru přejít i na prezenčníformu studia.

Cena dle smlouvy za 1 vyučovací hodinu: 360,00 KČ bez DPH.
Maximálni možná cena za objednané kurzy: 115 200,00 KČ bez DPH.

Fakturační údaje:
ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, o 42, op \nv
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
ldentifikačnI číslo: 00022985
Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručeni. MŠMT není plátcem DPH.

Faktura hrazená z finančních prostředků OperaČního programu výzkum, vývoj a vzděláváni {OP VVV)
bude označena názvem operačnIho programu (OP VW) a příslušným registraČním číslem projektu:
CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016650.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. {zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého
textu objednávky, vyjma osobních údajů, a metadat objednávky v registru sinbv, včetně případných
oprav uveřejněni s tím, že nezajisti-li Objednatel uveřejnění objednávky nebo metadat objednávky
v registru smluv do 30 dnů od uzavření objednávky, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejněni
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavřeni objednávky. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím,
že metadata vztahujÍcÍ se k výše zmiňované objednávce mohou být zveřejněna též na webových
stránkách Objednatele. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
Účinnosti nabývá objednávka, na kterou se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv)
dnem jejího zveřejněni v registru smluv. Realizace plněni je tedy možná až od data účinnosti.

S pozdravem

GLOSSA, s.r.o.
jindřišská 898/11
11000 Praha1
lČ: 26172062

podpis osoby oprávněné jednat
jménem Či za dodavatele
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské slruklurální a investičnl fondy
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

'á
K ,A ik


