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NAŠE Č. J.: MMB/0551858/2021

Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří

IČ: 04668634
DIČ: CZ04668634

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 22. 10. 2021

POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA: Facilitace přípravy analytické části IP pro transformaci lokality “Husovice”

Vážený pan

v návaznosti na zaslanou cenovou nabídku objednáváme níže uvedené služby v tomto rozsahu:
- Obsah – účast na 2 pracovních (přípravných) setkáních a facilitace 2 workshopů v rámci přípravy

analytické části Integrovaného plánu pro transformaci lokality „Husovice“ (dále jen IP Husovice)
- Rozsah - 2 x cca 2 hodiny účast na pracovních setkáních a 2 x cca 2-3 hodiny facilitace workshopů
- Forma – prezenční forma
- Účastnická skupina - pracovní setkání cca 10 účastníků (pracovníci MMB, pracovníci MČ Brno -

sever), work účastníků (aktivní veřejnost a aktéři lokality “Husovice”)
- Facilitátor –

Cíle pracovních setkání:

1. Pracovní setkání

- naplánovat další kroky projektu a v přípravě workshopů

- určit účastníky workshopů
2. Pracovní setkání

- projednání finální verze analytické části

- naplánovat další kroky projektu

Cíle workshopů:

1. Workshop

seznámení účastníků s výstupy IP Husovice:

- osnova analytické části

- návrh vymezení lokality

- draft analytické části
doplnit “tvrdá statistická data” o podněty aktérů z území, prostřednictvím diskuse, která bude
následovat po seznámení s výstupy

2. Workshop

projednání finální verze analytické části IP Husovice
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Cena zahrnuje:

- osobní, telefonické nebo video konzultace k přípravě dle domluvy

- konzultace k přípravě procesu, informací pro účastníky, přípravě

- prostor v rozsahu dle domluvy

- facilitaci vlastního setkání

- zajištění výstupů ze setkání a jejich předání zadavateli

- náklady na cestu a ubytování lektora

Cena nezahrnuje položky, které plánuje připravit zadavatel:

- přípravu informací pro účastníky před setkáním

- materiál a pomůcky pro realizaci setkání

CENA BEZ DPH: 30.000,- Kč

DPH (21 %): 6.300,- Kč

CENA CELKEM S DPH: 36.300,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ: 27. 10. 2021 a další termíny dle dohody do 17. 12. 2021

MÍSTO PLNĚNÍ: bude upřesněno, 602 00 Brno

ÚHRADA: fakturou po ukončení prací (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“.

S pozdravem

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


