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Využití rezervačního systému TIC Brno pro registraci návštěvníků výstavy
URBANIA Brno

Vážená paní
na základě Vaší cenové nabídky objednáváme v rámci rezervačního systému TIC Brno následující služby
pro zajištění registrace návštěvníků výstavy URBANIA Brno:

Název akce: Výstava URBANIA
Termín konání: 6. 9. do 3. 10.2021
Místo konání: Káznice Cejl, vstup Bratislavská 68
Kapacita, termíny – nastavení rezervačního systému:
V maximální variantě: 4 termíny denně v období od 6. 9. do 3. 10., míst ve skupině je vždy
maximálně 8
Konkrétní časy jsou: 10:00-12:00, 13:00-15:00, 15:30-17:30, 18:00-20:00
V první fázi registrací budou termíny spuštěny pouze do pátku 1. 10. (tj. pondělí 6. 9. – pátek 1. 10.).
Po domluvě v průběhu instalace výstavy bude ujasněna doba nutná pro deinstalaci a termíny 2.-3.
10. doplněny.
V první fázi bude spuštěno 6 dnů týdně (bez pondělí - „zavírací den“) a to v rozsahu 3 termíny denně
(bez termínu 13:00-15:00).
Pokud by se termíny úspěšně plnily, přidá pořadatel 4. termín za den (13:00-15:00) a pak postupně i
pondělní termíny.
Nové termíny tedy budou k dispozici veřejnosti dávány postupně dle pokynů objednavatele. Pokyny
budou zaslány na emaily
do 3 pracovních dní
budou uvedeny nové ter

Reporty:
a ve čtvrtek na email:
ká na tel. 602 404 246
Před termínem TIC dodá facilit
častníků ke kontrole na místě. Seznam bude
ve formě PDF zaslán na email
a to vždy nejpozději 1 den předem.
V případě obsazených skupin je možné dodání i dříve.

Termín zahájení rezervací: od pátku 25. 6. 2021 od 9:00
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CENA BEZ DPH:

8.264,50,- Kč

DPH (21%):

1.735,50,- Kč

CENA CELKEM S DPH:

10.000,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

do 3. 10. 2021

MÍSTO PLNĚNÍ:

Brno

ÚHRADA:

fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

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“.
„Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu
ejpozději do 5 dnů od obdržení
objednávky. Odsouhlasením této objednávky berou účastníci na vědomí, že statutární město Brno je osobou
povinnou dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
a obsah této objednávky a její potvrzení budou uveřejněny v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra
České republiky, za současného respektování výjimek zde uvedených.“
S pozdravem

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Brno,
DIČ: CZ44992785

Dominikánské

nám. 196/1, 602
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