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. OBJEDNÁVKA č. 0302/2021/DSH/0 * '

uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

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

Investice a Development, a.s.

Vystavení této objednávky, kterou schválila rada kraje usnesením č. 12/690 ze dne 15. 3. 2021, je v souladu s Rámcovou smlo

realizdvanou na základě obecné výjimky podle & 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Datum požadovaného splnění: 31.03.2022

Přílohy: Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ: 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 na fa

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“. "

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, W

alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována

neplatnou.

Odběratel — Dodavatel .

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 47673168 DIČ: CZ47673168

Moravskoslezský kraj ; Moravskoslezské Investice a Developm ent,

a.s. '

28. října 2771/117 Na Jízdárně 1245/7

70218 Ostrava . ' 70200 Ostrava

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás:

realizaci činností souvisejících s koncepcí železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, dle požadavků (SPECIFIKACE_202 „doc

Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC ve znění dodatku č. 4 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské

uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

& znění
pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujiítí

za

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 3 515 655,0okč

Podrobnósti platby:
Datum: 22 .lll. 2021, MOŘAtszGstezskv není

Na učet

Č'l 'd éh 'čt MSK 27 1650676349/0800ISOVY ajov o u u : —



OBJEDNÁVKA č. 0302/2021/DSH/O



Specifikace předmětu objednávky č. 03021. 20211DSHLO

Objednáváme -u Vás realizaci činností vsouladu s, Rámcovou smlouvou č

02179/2015/RRC, ve znění dodatku č. 4 této smlouvy o spolupráci při realizac

některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje vroce 2021, dle

následujících požadavků:

Koncepce železniční infrastruktury v Moravskoslezském kra'i

- dle bodu a) 3. rok

Jednotlivé činnosti: dle Rámcové smlouvy, rozdělení v čase včetně výstupů viz níže

Termín dílčího plnění: . do 15. 12. 2021' (60% ceny) ř

Termín plnění (předání celého díla): do 31. 3. 2022 (40% ceny)

Cena dle ceníku RS: 2.905.500 Kč bez DPH, DPH 21%, 3.51.5555 Kč včetně DPH

Financování: na základě doručené faktury za zpracování předmětu objednávky,

kterou zašle zhotovitel objednateli po předání a schválení předmětu

objednávky na základě předávacího protokolu.

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami rámcové smlouvy.

Rozdělení činností v čase od 15. 4. 2021 do 31. 3. 2022

Po celou dobu bez rozdělení data (průběžné činnosti podle aktuální situace):

Zajištění zpracování investičně—provozní“studie a doprovodných dokumentů

investičního záměru, vč. přípravy dispozičního řešení stavby

0 Posouzení možností využití vlečkové sítě OKD, Doprava, a.s. (PKP CARGO

INTERNATIONAL a.s.)

- Příprava a metodický servis k provedení dokumentace územního řízení

— Zajištění koncepce odborných posudků a expertíz (požadavky na průzkumy apod.)

- Příprava a zpracování dopravního modelu (analytická i návrhová část v

kontextu sociodemografického vývoje a rozvojových potřeb a cílů) vybraných

projektů vyhledávací studie vodíkové elektromobility

- Příprava návrhů na vylepšení regionálních tratí železniční infraStruktury včetně

strategického výhledu s důrazem na rozvoj elektromobility

o Stabilizace trasy VRT

o Zdvojkolejnění trati

0 Rekonstrukce regionálních tratí

o Vybudování nových kolejových propojení

o Doplnění nových zastávek

- Průběvná komunikace se SŽDC v ohledu investičního plánování a realizací

o „Ostravský uzel“

o Trať 323



- Poradenství a komunikace ve věci výstavby vysokorychlostních tratí na území kraje

Výstupy do 15. 12. 2021

- Dopravní model

0 Vybrané projekty studie vodíkové elektromobility

o Beskydský železniční okruh

o Regionální tratě v MSK

- Posouzení záměru — možnosti využití vlečkové sítě OKD, Doprava, a.s. (PKP CARGO

INTERNATIONAL a.s.) ,

Výstupy do 31. 3. 2022

- Zápisy zjednání ,

— Zadané, případně rozpracované anebo hotové dílčí studie a odborné posudky a _

expertízy (v závislosti na tempu projektu)



Předmět: RE: akceptace objednávky č. 0302/2021/DSH/O

Sent: Friday, April 23, 2021 8:56 AM

Subject: RE: Objednávka —zmocněnec pro železniční infrastruktur

Dobrý den,

děkuji Vám za zprávu. Objednávku akceptujeme.

S pozdravem,

Moravskesšezské investšce & šesiešeýmenž, a.s.

'Gbchodní spešečnast zašožená ĚIĚGFÉÝÉŠQÚŠĚĚZSŘŠ'W krajem

Na Jízdárně ?flžáš, “292 $(? Gstrava
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