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OBJEDNÁVKA - POSKYTNUTÍ SLUŽEB 
Č. 0005/2018 

Objednatel: Poskytovatel: 

Jan Kadela doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. 

Angloville Česká republika a Slovensko, spol. s r.o. xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE 

Tyršovo nám. 1733 Vysoká škola ekonomická v Praze 
252 63 Roztoky nám. W. Churchilla 4 

IČO:04720741 
130 67 Praha 3 

IČO:04720741 
DIČ: CZ04720741 IČO: 61384399 

Objednáváme u Vás služby xPORT VŠE v rozsahu specifikovaném níže. 

Rozsah 
Předmětem objednávky je poskytnutí služeb xPORT VŠE pro účely společnosti Angloville. 

Objednávka obsahuje služby v následujícím rozsahu a jsou podpořené v rámci projektu „Rozvoj a zvýšení efektivity 
inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE", č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606 

• Služby recepce y provozní době xPORT od 8:00 do 20:00 
• Pracovní místo v místnosti Area 51 
• Možnost bezplatného využívání konferenčních místností v rozsahu lOh týdně 
• Tisk 200 síran 
• Zapůjčení doplňkového vybavení a elektroniky 
o Účast na vzdělávacích a komunitních akcích xPORT 
• PR podpora 

Termín 

Služby budou poskytnuty Objednateli v termínu 13.11. - 31.12.2018 

Cena a harmonogram plateb 
Celková částka účtovaná za služby inkubačního programu je 22 000 Kč (26 620 Kč vč. DPH). Poplatek za služby xPORT 
VŠE bude účtován Objednateli v jedné platbě v posledním měsíci objednávaného období. Částku je nutné uhradit proti 
faktuře se 14 denní splatností. 

Reálná hodnota poskytnutých služeb včetně DPH je 79 860 Kč, díky podpoře z projektu „Rozvoj a zvýšení efektivity 
inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE", č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606 je poskytnuta sleva ve výši 
53 240 Kč včetně DPH. 

Do registru de minimis bude uložena částka ve výši 47916 Kč, dle nařízení NK1407/2013 - ostatní. 

Objednávka je závazná. Objednatel se zavazuje uhradit objednávku proti faktuře v době její splatnosti. 
V případě vzniklých škod na majetku xPORT VŠE způsobených Objednatelem v průběhu užívání majetku a služeb 
xPORT VŠE je Objednatel povinen vyčíslené škody uhradit na vlastni náklady. Objednatel se zavazuje předat vyklizený 
užívaný prostor nejpozději následující pracovní den po skončeni sjednané doby užíváni. 

13.11. 2018 v Praze 
1 

A t m W # # W # 2 W # W # ^ ^ W ^ ^ - @g##W0#a#;*. c 
'. «»•: '-v --i " v . * • . • • r 


	425-VS-18



