
 *KUJMXOPJXDBL* 
 Žerotínovo náměstí 449/3 KUJMXOPJXDBL 

 601 82  BRNO 

 tel. 541 651 111   datová schránka: x2pbqzq OBJEDNÁVKA č. JMK009799/21/OKH/OBJ 

 

 

Odběratel  Dodavatel: 

   

Název Jihomoravský kraj  Název Participation Factory s.r.o.  

Sídlo Žerotínovo náměstí 449/3  Sídlo Farní 878/23  

 601 82 BRNO   162 00 Praha  

Vyřizuje Ing. Dana Kadlčková   

Telefon   Telefon  

IČO 70888337  IČO 07897758 

DIČ CZ70888337  DIČ CZ07897758 

 

Předmět objednávky: 
Objednáváme u Vás diagnostiku zázemí pro participativní plánování v Jihomoravském kraji – zjištění potřeb a podmínek pro správné 
nastavení participativních procesů. Výstupem bude diagnostika a analýza dat a na ně navazující doporučení, jakým způsobem zavést 
participativní plánování v prostředí Jihomoravského kraje, jaké projekty by bylo vhodné participovat, jak případně posílit a nastavit 
interní kapacity pro implementaci participativních procesů, jak případně zefektivnit či jinak zlepšit existující nástroje pro komunikaci a 
sběr dat od veřejnosti, požadavky na nástroje pro e-participaci. Výstup bude sepsán v dostatečném rozsahu a podrobnosti s důrazem 
na jeho praktické využití tak, aby bylo možné podle něj naplánovat jednotlivé kroky a změny v chodu a struktuře úřadu. 
 
Celková maximální cena bez DPH činí 123 000,- Kč, celková maximální cena vč. 21 % DPH je 148 830,- Kč. 
 
Termín plnění: červenec 2021 

 

 

Podrobnosti platby: 

Způsob zaplacení na účet Splatnost faktury je 14  dnů od doručení faktury. 
Cena je uvedena s DPH Při fakturaci uvádějte číslo objednávky. 
 

Fakturu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu posta@jmk.cz nebo do datové schránky x2pbqzq. 
 

 

Schválení  

Mgr. Petra Kovářová 
vedoucí odboru kancelář hejtmana 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

Datum 10. 6. 2021 

  v z. Mgr. Arnošt Juda 
  vedoucí oddělení právního a ekonomického 

 

  
Tímto potvrzuji přijetí objednávky č. JMK009799/21/OKH/OBJ a akceptuji podmínky v ní uvedené. 
10. 6. 2021, jméno a podpis jednatelky, razítko  

Z důvodu posunu termínů součinnosti ze strany Jihomoravského kraje se stanovený termín plnění objednávky prodlužuje 
do 15. 9. 2021. 
 
Schválila: Mgr. Petra Kovářová                                                                Datum: 26. 7. 2021 
vedoucí odboru kancelář hejtmana 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

v z. Mgr. Arnošt Juda 
vedoucí oddělení právního a ekonomického 
 

Akceptujeme prodloužený termín objednávky č. JMK009799/21/OKH/OBJ. 
26. 7. 2021, jméno a podpis jednatelky, razítko. 


