
OBJEDNÁVKA č. 0339/2019/DSH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

DSH-4

CZ70890692

Dodavatel

IC: 47673168 DIC:

Moravskoslezské Investice a Development,
a.s.

Na Jízdárně 1245/7

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

komplexní zajištění služeb, včetně pronájmu, souvisejících s prezentací kraje na veletrhu Ekoauto & Úsiorná
domácnost, konaného ve dnech 13. - 15. 6. 2019, za cenu nejvýše přípustnou 1.748.450 Kč včetně DPH, z toho

služby max. ve výši 1.370.930 Kč,
pronájem výstavní plochy 200 m2 max. ve výši 377.520 Kč.

Jednotlivé činnosti budou realizovány dle specifikací činností Rámcové smlouvy - Prezentace na domácím veletrhu; výsjtupem
bude zrealizovaný veletrh.

Pronájem výstavní plochy bude fakturován až na základě skutečné výše, kterou MSID uhradí pořadateli veletrhu.

Objednávka je realizována na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje

Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC ve znění dodatku č. 2 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské
Investice a Development, a.s., který rada kraje schválila usnesením č. 49/4282 dne 23. 10. 2018.

Vystavení této dílčí objednávky schválila rada kraje usneseními č. 56/4988 dne 12. 2. 2019 a č. 57/5082 dne 26. 2. 2019 je v
souladu s Rámcovou smlouvou realizovanou na základě obecné výjimky podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání verpjných
zakázek.

Datum požadovaného splnění: 30. 06. 2019

Přílohy:

UPOZORNĚNI: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené re
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného sj rávce
daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení
c) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní i
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zajmi,
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smk
považována za neplatnou.

i ihradou

i, ve
lodil

kuva

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 1 748 450,00 Kč

Podrobnosti platby: Datum:
07-03-2019





Sent: Thursday, March 7, 2019 3:03 PM

Subject: RE: Objednávka č. 0339/2019/DSH/O

Potvrzuji přijetí.

Děkuji.
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