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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

on-line testování žáků 6. a 9. tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 (dále jen objednatel).
Obsah a ©ůsob plnění objednávky je specifikován v Předmětu objednávky.

Předmět objednávky
l. Předmětem plnění objednávky ze strany www.scio.cz, s. r. o. (dále jen dodavatel) je testování 1029 žáků 41 třídy 6.
ročníku základních škol a 902 žáků 38 tříd 9. ročníku základních škol (dle dodaného přehledu) v rámci projektu Národní
testování, jehož součástí jsou srovnávací on-line testy z anglického jazyka (AJ SCATE), českého jazyka, matematiky a
zj išťování obecných studijních předpokladů. Požadavkem je, aby testování obsahově vycházelo z platných Standardů
základního vzdělávání, stanovených MŠMT.

Cena

l. Dohodnutou smluvní cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a oboustranně podepsaných dodatků
k této objednávce.
2. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Dodavatel odpovídá objednateli za vady, jež má předmět objednávky v době předání, po celou záruční dobu v délce 3
měsíců. Převzal-li objednatel dodané výtisky testů se skrytou vadou, má právo na dodatečné be©]atné odstranění této
vady.
4. Celková cena objednávky bude uhrazena po odevzdání obou souhrnných zpráv.
5. Podkladem pro úhradu bude faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu vystavená dodavatelem.
6. Lhůta splatnosti faktur je 14 dní.
7. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku roční
diskontní sazby stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

Ostatní ujednání
l. Termín testování je stanoven harmonogramem projektu Národního testování, případně na základě dohody obou stran.
2. V roce 2022 bude vystavena objednávka na zpracováni souhrnných analytických zpráv ke zjištěným výsledkům,
zvlášť pro 6. ročník a zvlášť pro 9. ročník.
3. Za objednatele jedná o dílčích otázkách a upřesněních realizac
4. Za dodavatele jedná o dílčích otáZkách a upřesněních realizac

Těmín plnění: 30. 11. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: 332 656,00 Kč s DPH



Na faktuře uved'te vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo

provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekval itní plnění závazku:

l) za nedodržení stanoveného terminu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
dm prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn ml

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované část

'""" 21.09.2021

Vystavil: iS., ekonom

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v oelém rozsahu.

Sou

Datum:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131L2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvľzui/cl splněn/podmlnek
piu platnost právníhojednán/městské části Praha 6.
Způsob zadánltéto objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadáni
zakázkyje v souladu s pň'kazem ta/emnlka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškené zákonné náležitosti pro
platnost tohoto píávn/hojednání.


