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OBJEDNÁVKA č. 0057/2018/ŘRC/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: 70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Liszková Jana Mgr.

595 622 675

RRC-1

CZ70890692

Dodavatel

IC: 47673168 DIC: CZ47673168

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Na jízdárně 1245/7
70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

realizaci činností dle přílohy č. 1Realizace činností ARR v rámci in-house dle Rámcové smlouvy ev. číslo 02179/2015/RRC
o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje MSK na rok 2018 (o uzavření Rámcové smlouvy sARR, a.s.
rozhodla rada kraje dne 14. 7. 2015 číslem usnesení 72/5943).

Cena bez DPH/vč. DPH: 8 975 610 Kč/10 860 488 Kč

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami Rámcové smlouvy ev. č. 02179/2015/RRC apo realizaci každého dílčího plnění.
Objednávka navazuje na usnesení rady kraje č. 29/2554 ze dne 9.1. 2018

Datum požadovaného splnění: 31.12.2018

Přílohy: Realizace činností ARR v rámci in-house dle Rámcové smlouvy ev. číslo 02179/2015/RRC ospolupráci při realizaci
některých činností regionálního rozvoje MSK na rok 2018

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
faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený umístně příslušného správce
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 ajiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, rj. 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 zájmfi, 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 (vč. DPH) 10 860 488,00 Kč

MORAVSKOSLEZSKY KHAJ
Krajský úřadPodrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum:

náměstek hejtmana kraje





Příloha č. 1 objednávky

Realizace činností ARR v rámci in-house dle Rámcové smlouvy ev. číslo 02179/2015/RRC
o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje MSK na rok 2018:

Přehled objednávaných činností na rok 2018:

A) Nabídka nemovitostí, databáze, analytická data, podklady (tvorba
nabídky nemovitostí)

B) Podpora investičních příležitostí v MSK pro nové investory

C)Aftercare

D) Brownfields

7) Soutěž (Lady Business)

12) Malá akce (8x setkání sfirmami)

17) Velká akce významného charakteru (konference Invest MORE)
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Specifikace:

Celoroční, průběžné činnosti:

A) Nabídka nemovitostí, databáze, analytická data, podklady (tvorba nabídky
nemovitostí)
Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín plnění: do 31. 12. 2018
Cena: 1.940.400 Kč bez DPH
Jedná se o dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS

B) Podpora investičních příležitostí v MSK pro nové investory
Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín plnění: do 31. 12. 2018
Cena: 1.940.400 Kč bez DPH
Jedná se o dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS

C) Aftercare
Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín plnění: do 31.12. 2018
Cena: 1.787.625 Kč bez DPH
Jedná se o dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS

D) Brownfields
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Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín plnění: nejpozději do 31.12. 2018
Cena: 1.813.770 Kč bez DPH,
Jedná se o dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS

„Balíčky":

7) Soutěž (Lady Business)
Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín splnění: nejpozději do 31.12. 2018
Cena: 625.905 Kč bez DPH
Jednotlivé akce - dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS.

12) Malá akce (8x Setkání s investory)

Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín splnění: nejpozději do 31. 12. 2017
Cena/akci: 13.755 Kč bez DPH/akci,
Cena celkem/8 akcí: 110.040 Kč bez DPH.
Jednotlivé akce - dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS.

17) Velká akce významného charakteru (Konference Invest MORE)
Činnosti: dle specifikace v RS
Výstupy: dle specifikace v RS
Termín splnění: nejpozději do 31. 12. 2018
Cena: 757.470 Kč bez DPH
Jednotlivé akce - dílčí plnění v rámci objednávky. Platební podmínky dle RS.

Celkem plnění dle objednávky: 8975 610 Kč bez DPH, 21% DPH,

10 60 488 Kč vč. DPH



Bernatský Pavel 

Od: Liszková Jana 
Odesláno: 16. ledna 2018 14:48 
Komu: Objednávky 
Předmět: FW: Objednávka č. 0057/2018/RRC/O 

Dobrý den přeposílám akceptaci objednávky. 

JL 

From: Gavlasová Hana [mailto:Gavlasova@arr.cz] 
Sent: Tuesday, January 16, 2018 2:33 PM 
To: Liszková Jana <jana.liszkova@msk.cz> 
Subject: RE: Objednávka č. 0057/2018/RRC/O 

Krásný den, 

potvrzuji přijetí objednávky. 

Děkuji. 

S přátelským pozdravem. 

Ing. Hana Gavlasová 
hlavní ekonom 

/S? 
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 
Mob.: 733 712 907, Tel.: 595 691 241 
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From: Liszková Jana [mailto:lana.liszkova@msk.cz] 
Sent: Tuesday, January 16, 2018 11:55 ANI -
To: Gavlasová Hana 
Subject: Objednávka č. 0057/2018/RRC/O 
Importance: High 

Dobrý den paní Gavlasová, 

v příloze Vám zasílám objednávku č. 0057/2018/RRC/O včetně přílohy. Prosím o potvrzení přijetí této objednávky. Na 
základě Vašeho potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru smluv a stává se účinnou. 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám pěkný den! 

S pozdravem 

JL 
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Mgr. Jana Liszková 
projektový manažer 
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
j£H.»,' , *....,., 

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 

tel.: 595 622 675 
e-mail: jana.liszkovaQimsk.cz 
www.msk.cz 

Min 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EiMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authořity of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 
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