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OBJEDNÁVKA č. 0309/2021/RRC/0
Odběratel

Dodavatel
IČ:

70890692

DIČ:

CZ70890692

IČ:

Moravskoslezský kraj

47673168

DIČ:

CZ47673168

Moravskoslezské Investice a

Development,

a.s.
28. října 2771/117

Na Jízdárně 1245/7

70218

70200

Ostrava

Vyřizuje:

Vyřizuje:

Telefon:

Telefon:

'

Ostrava

Odbor:

Objednáváme u Vás:
realizaci činností dle přílohy č. 1 Realizace činností MSID v rámci in-house smlouvy ev.
realizaci některých činností regionálního rozvoje MSK na rok 2021 (o uzavření rámcové
dne 14.7.2015 číslem usnesení 72/5943).
Předmět objednávky: Předprojektová dokumentace a Proj

č. 02179/2015/RRC o spolupráci při
smlouvy s MSID, a.s. rozhodla rada kraje

ektová dokumentace k projektu dle Programu POHO 2030 — 1 ks, a to

za cenu bez DPH/vč. DPH: 577.500 Kč/ 698.775 Kč.

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami Rámcové smlouvy ev. č. 02179/2015/RRC a po realizaci každého díl
čího pln (D<

Objednávka navazuje na usnesení rady kraje č. 12/714 ze dne 15.3.2021.
Objednatel si vyhrazuje 14—ti denní lhůtu k připomínkování díla
objednatele zapracovat/vypořádat nejpozději do 5 pracovních o

Datum požadovaného splnění:

před finálním převzetím díla. Zhotovitel je povinen připomínkw
d jejich obdržení od objednatele.

15.12.2021

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ:

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné
Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanovené

částky z účtu objednatele.
dle 5

»

109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

m dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného spnávce

daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v
b) dodavatel bude ke dni uskute čnění

aplikaci „Registr plátců DPH“
zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

jako nespolehlivý plátce, nebo

Odběratel nenese odpovědnost za příp adné penále a jiné postihy vyměřené čí stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní ú

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

hradou

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného úst
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní spole

řejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1

ředního správního úřadu, v jehož čele ne

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
ní člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní p

čnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)

Podrobnosti platby:

va

698 775,00 Kč

Datum:

za .05. 2021/,

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK :

prohlášení nepravdivé, bude sml0L

ve
>dí|

MORAVSKOSLEZSKÝ KRA '
„

Krajský úřad

v

27-1650676349/0800
....

OBJEDNÁVKA č. 0309/2021/RRC/O

Předmět:

FW: Objednávka 0309/2021 /RRC/O

Přílohy:

0309_2021_RRC_O. PDF

Sent: Thursday, May 20, 2021 4:30 PM

Subject: RE: Objednávka 0309/2021/RRC/0

Hezké odpoledne

děkuji Vám za zprávu, objednávku akceptujeme.

S upřímným pozdravem,

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem
Na Jízdárně 7/ 1245, 702 00 Ostrava
Mob.: +420 774 105 820 Tel.: +420 595 691 210
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MoravSkoslezské Investice

a Development. a.s.
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