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OBJEDNÁVKA č. 0850/2021/EP/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 68196601 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117 Loučkv 2262/25

70218 Ostrava 70800 Ostrava

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: E-mail:

Objednáváme u Vás:

služby pro projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

dle přílohy této objednávky. Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP VW.

Na faktuře, prosím, uveďte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0850/2021/EP/O a název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

(OKAP) II“, a reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován evropským sociálním fondem prostřednictvím

operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání.

Datum požadovaného splnění: 30.11.2023

Přílohy: č. 1 —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.

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

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

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

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM 168 000,00 Kč

Podrobnosti platby: Datum: 20 „m. 2021

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK: 115-7322460247/0100



OBJEDNÁVKA č. 0850/2021/EP/O



Příloha č. 1 k Objednávce č. 0850120211EP10

Specifikace objednávlg

Základní požadavkv zadavatele na zaiištění služeb:

a)

1. Produkce a postprodukce videí

! vl.Dodavatel se zavazuje v obdobi rijen 2021 — červen 2023 k natočení 8 videí s tematikou projektu a realizací

jeho klíčových aktivit, a to dle níže uvedených požadavků:

Délka výsledného videa: 1—2 minuty

Termín a místo: 4 videa (říjen 2021 — květen 2022), 4 videa (září 2022 — červen 2023). Místem natáčení

bude území Moravskoslezského kraje.

Obsah videa: ve videích budou známé osobnosti MSK vysvětlovat terminologii spojenou s projektem

(žertovnou i vážnou formou).

Další požadavky:

Dodavatel zajistí pro natáčená videa vystupující z řad osobností MSK (herci, zpěváci, kuchaři, sportovci aj.).

Dodavatel zajistí všechny kroky spojené s tvorbou videí včetně postprodukce - úprava, střih, úprava barev,

příp. dozvučení.

Natočená videa budou vždy obsahovat textovou část, v níž bude na úvod uveden název projektu a jeho

registrační číslo, tj.: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 a informace o způsobu jeho ňnancování

V průběhu zpracování a před zveřejněním videí je dodavatel povinen konzultovat jeho podobu

s objednatelem a provést případné úpravy na základě připomínek objednatele.

Dodavatel zajistí zveřejnění finální verze videa ve formátu vhodném pro umístění na internet (sociální sítě

určené pro KAP MSK, viz bod 3).

2. Tiskové zgráu

Dodavatel se zavazuje v období říjen 2021 — listopad 2023 vytvořit a zveřejnit min. 10 tiskových zpráv

s tematikou projektu v rozsahu min. 2.500 znaků včetně mezer/1 tisková zpráva.

3. Sociální sítě - V oření a zveře'nění facebookového a insta ramového rofilu ro'ektu

a) Dodavatel zajistí vytvoření komunikační strategie na platformě Facebook a Instagram a bude vykonávat

správu vytvořených výše uvedených sociálních sítí.

b) Dodavatel se zavazuje zveřejnit na uvedených sociálních sítích příspěvek dle požadavků objednatele, a

to: 4x měsíčně (říjen 2021 — listopad 2023), celkem 104 příspěvků.

c) Dle požadavků objednatele a partnerů projektu se dodavatel zavazuje umožnit a zajistit sdílení

vhodných příspěvků partnerů projektu (zejména škol),

4. Osobní účast na jednání realizačního týmu

Zástupce dodavatele se na základě pozvání učiněného objednatelem osobně zúčastní jednání projektového

týmu, a to min. 1x měsíčně/ 1 hod. (v dopoledních hodinách) na adrese Krajský úřad Moravskoslezského

kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

5. Další ujednání

a) Objednatel se zavazuje při plnění objednávky poskytovat dodavateli veškerou nutnou součinnost a

předávat informace nezbytné k naplnění předmětu objednávky, a to vždy bez zbytečného odkladu.

b) Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli neomezenou bezplatnou licenci k užití autorských děl, které

jsou chráněny právem duševního vlastnictví (dále jen „autorská díla“), dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě

oprávnění tvořící součást licence. Pokud jsou práva kautorským dílům držena jinou osobou než

dodavatelem, je dodavatel povinen smluvně s touto jinou osobou zajistit pro objednatele neomezenou

bezplatnou licenci k užití těchto práv, včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě licence

(resp. částečnou licenci);

c) Dodavatel je povinen bezplatně předat všechny nově vytvořené produkty (videa, tiskové zprávy,

příspěvky), nebo jejich kopie bud' vpísemné podobě, nebo na elektronickém nosiči do vlastnictví

objednatele.

6. Cena

a) Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu objednávky, včetně nákladů

souvisejících (např. poplatky, vedlejší náklady apod.). Následné překročení dohodnuté ceny není možné.

b) Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. Fakturováno bude čtvrtletně dle skutečně odebraných služeb.

Termín plnění: říjen 2021 — listopad 2023



Předmět: FW: Objednávka č. 0850/2021/EP/O

Sent: Thursday, October 21, 2021 4:31 PM

Subject: Re: Objednávka č. O850/2021/EP/O

Hezký den.

Potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem


