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Dodatek _

k Objednávce ev. č. 0171/2020/RRC/0

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou
„ náměstkem hejtmana krajeICQ: 70890692

DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „odběratell')

2. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomášem Kolárikem, předsedou představenstva

Ing. Patrikem Hronkem, místopředsedou představenstvaIČQ: 47673168
DIC: CZ47673168
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. 5.
Číslo účtu: 373791183/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 609
(dále jen „dodavatei“)

I I .
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8. 2015 Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci některých
činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje ev. č. 02179/2015/RRC (dále jen
„smlouval') ve znění dodatku č. 4 ze dne 17. 8. 2020.

2. Na základě smlouvy jsou následně odběratelem uzavírány dílčí objednávky na zajištění
konkrétních činností zajišťovaných dodavatelem. Dne 10. 2. 2020 došlo k akceptaci Objednávky
ev. č. 0171/2020/RRC/O (dále jen „objednávka“), na základě které se dodavatel mimo jiné
zavázal v bodě 18a) k organizaci „velké akce významného charakteru —Invest More“.

3. Vzhledem k nemožnosti uspořádat akci „Invest More“ v důsledku omezujících vládních opatření
v souvislosti s pandemií COVID—19, sjednávají smluvní strany tento dodatek.

I I I .
Termín plnění

1. Zdůvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly na tom, že dojde ke změně termínu plnění
akce „Invest More“ a to z původního 15. 12. 2020 na 15. 12. 2021.

2. Jelikož již byla záloha objednávky ve výši 60% uhrazena, bude zbylých 40% hrazeno v nově
stanoveném termínu plnění, a to do 15. 12. 2021.

IV.
Závěrečná ustanovení
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem provede
odběratel.

Doplňování nebo změnu tohoto dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a
to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž odběratel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku, příp. objednávce, budou odběratelem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z objednávky a z tohoto dodatku; kjiným
účelům nebudou tyto osobní údaje odběratelem použity. Odběratel při zpracovávání osobních
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobne informace o ochraně osobních údajů jsou
dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.mska.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 3/ 149 ze dne 30. 11. 2020.

v Ostravě dne: 08 „BB. 2021 V Ostravě dne: 12 -02- 2021

Amalgam,

za odběratele za dodavatele

Jan Krkoška Ing. Tomáš Kolárik
na základě pověřeni předseda představenstva

Ing. Patrik Hronek

místopředseda představenstva
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Příloha č. ] dodatku: Specifikace, cena a termín plnění dodatkované činnosti

18a) Velká akce významného charakteru -Invest More
Cinnosti a výstupy: dle specifikace v RS
Termín plnění: Do 15.12.2021
Cena: 858 400,00 Kč bez DPH
Jedná se o dílčí plnění v'rámci objednávky. Platební podmínky dle RS
Místo předání díla: KU MSK, Ostrava

1) Velká akce významného charakteru (80 -150 osob)

Akce, na které probíhá více souběžných aktivit (např. workshopy, konferenční část,
prezentace či výstava, společenská část apod.)Externí výdaje u tohoto balíčku jsou kraji
vyúčtovávány dle skutečně vynaložených výdajů zvýšené o 5% marži.

11) Velká akce významné m charakteru

Činnosti:

. Návrh 2 variant atraktivního tématu pro zadavatele

. Příprava programu, rozsahu

. Zajištění partnerů, odborných či ňnančních dle relevance akce, zajištění záštit, zajištění
vystupujících

. Organizační zajištění akce (vytipování vhodných prostor, koordinace termínu, cenové
průzkumy dle výše objednávky, pronájem kongresového centra, techniky, catering
(coffebreaky, oběd), zajištění registrace na akci, zpětné vazby od účastníků, účast
organizačního týmu na místě

. Příprava grafické podoby pozvánky včetně detailního programu, zajištění registrace
účastníků, fotodokumentace

. Zajištění moderace, vystupujících a prezentací, celková koordinace

. Tvorba a zajištění tiskovin k akci včetně graňky a tisku —pozvánka, program, podklady
(letáky, brožury, medailonky vystupujících, data a trendy apod.), prezentační tiskoviny
dle typu aktivity (informační karty 0 vystavovatelích, apod.)

- Komunikace spřihlášenými osobami

. Příprava pozvánky včetně detailního programu, mailingu, informace na soc. sítích,
tvorba tiskové zprávy, zajištění registrace účastníků, fotodokumentace, zpětné vazby

. Zajištění vhodného doprovodného programu či společenského večera —tematicky se
hodící k akci —např. projekce, miniveletrh, přehlídka, výstava apod.

. Poděkování za účast formou emailingu, zaslání /zveřejnění

. Zveřejnění prezentací a aktuality o akci, např. mailing po akci, informace na soc. sítích,
tvorba tiskové zprávy a její distribuce mezi novináře

. Video sestřih z eventu


