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NAŠE Č. J.: MMB/0119739/2021

TDS Brno – Sekce vzdělávání
U vlečky 29/5
617 00 Brno

IČO: 75129949

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 01. 03. 2021

POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: Konzultace „Management rozvojových lokalit a nastavení řízení a koordinace portfolia

strategických projektů“

Vážený pane řediteli,

objednáváme u Vás konzultační služby k přípravě „Management rozvojových lokalit a nastavení řízení a koordinace

portfolia strategických projektů“.

Rozsah služeb je předpokládán v tomto rozsahu:

- Studium dodaného rozpracovaného podkladu a sepsání jeho zhodnocení včetně doporučení pro jeho úpravu a

následnou finalizaci.

- Konzultační schůzky (online/offline) v rozsahu min. 1x týdně.

CENA CELKEM S DPH: cena nepřekročí 50 000 Kč bez DPH, tj. 60 500 Kč s DPH, hodinová sazba je 1.240,- bez

DPH, tj. 1.500,- s DPH

výsledná cena bude odvislá od odpracovaných hodin dle výkazu

TERMÍN PLNĚNÍ: do 31. 03. 2021

MÍSTO PLNĚNÍ: Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Husova 12, 602 00 Brno

ÚHRADA: fakturou po ukončení prací (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

Součástí faktury bude i výkaz odpracovaných hodin se specifikací odvedené práce.

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v

této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Originál faktury, prosím, zašlete na

adresu statutárního města Brna (viz fakturační údaje), na obálku uveďte „Odbor strategického

rozvoje a spolupráce“.

Zakázka bude zpracována jako součást klíčové aktivity 05 Zavedení systematického přístupu ke strategickým

rozvojovým lokalitám v rámci projektu „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010105.

S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
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