ROZSAH A CENA SLUŽEB ARI A SLUŽEB CENTRA NA ROK 2017
ve znění schváleném valnou hromadou dne 21. února 2017:

Služby ARI
V souladu Stanovami ARI, bodem 8.1.2. Příjmy za Služby ARI schválila valná hromada cenu a rozsah Služeb
ARI dle bodu 2.2.1.(i), které ARI v roce 2017 pro své členy zorganizuje a které budou hrazeny členy nad rámec
členských příspěvků:
Typ akce

Počet akcí a jejich tematické zaměření

Kulaté stoly

1. Téma: Praktické zkušenosti se zaváděním BIM v Německu
2. Téma: Veřejné zadávání a hodnocení na kvalitu (Best Value Tendering)
3. Téma: Nový koncept povolování a přípravy liniové infrastruktury v ČR

Cena vstupu
(Kč bez DPH)

4 000

4. Téma: Trendy v oblasti financování dopravní infrastruktury – PPP
Odborné debaty

Konference

4x odborné debaty v podobě snídaně s pozvanými hosty
(významnými osobnostmi v oblasti veřejných investic, jako jsou např.
ministři vlády ČR, náměstci, generální ředitelé investorských organizací
nebo státních fondů, hejtmani nebo primátoři Hl.m.Prahy nebo krajských
měst)
ARI bude spoluorganizovat nebo podpoří konference se zaměřením témat
v souladu s hlavní činností ARI

1 000

cena bude určena
případ od případu dle
rozpočtu konference

Tematické zaměření akcí se může dle zájmu členské základny, okolností a aktuálních potřeb na základě
rozhodnutí řídícího výboru změnit. Fakturace za Služby ARI proběhne vždy do jednoho měsíce od konání valné
hromady v podobě ročního předplatného.
Celková cena Služeb ARI na rok 2017 pro členy ARI dle obratových pásem je následující:
Celková cena za akce
(Kč bez DPH)

Pásmo

Nárok člena ARI

1. Pásmo

1 vstup na každou z výše uvedených akcí, 10% sleva na konference ARI

20 000

2. Pásmo

2 vstupy na každou z výše uvedených akcí, 15% sleva na konference ARI

40 000

3. Pásmo

3 vstupy na každou z výše uvedených akcí, 20% sleva na konference ARI

60 000

Služby Centra
V souladu Stanovami ARI, bodem 8.1.3. Příjmy za Služby Centra schválila valná hromada cenu a rozsah Služeb
Centra dle bodu 2.2.2., které budou v roce 2017 hrazeny členy a nečleny nad rámec členských příspěvků.
Členové ARI mají možnost využívat Služeb Centra za roční úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH. Subjekty, které
nejsou členy ARI mohou využívat Služeb Centra za roční úhradu ve výši 50 000 Kč bez DPH s tím, že v roce
2017, prvním roce fungování Centra, mají nárok na 50 % snížení ceny. Fakturace Služeb Centra proběhne vždy
do jednoho měsíce od konání valné hromady v podobě ročního předplatného.

