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Objednávka na zpracování znaleckého posudkuOBJEDNÁVKA:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) si u Vás objednává zpracování

znaleckého posudku, který posoudí vliv stavby zastávky MHD na ul. Kounicova u Moravské zemské knihovny

na stromořadí sakur (p.č. 1052/1 k.ú. Veveří) a vliv stavby na vegetační podmínky předmětných stromů na

stanovišti. Současně posoudí pravděpodobnost nedovoleného zásahu do dřevin v souladu s vyhláškou č.

189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Znalecký posudek rovněž posoudí, zda je možné

provedení předmětných zásahů v navrženém rozsahu, aniž by došlo k poškození dřevin.

Podkladem pro zpracování znaleckého posudku bude projektová dokumentace „Zastávka MHD, Moravská

zemská knihovna - změna, ul. Kounicova", kterou objednatel poskytne v elektronické podobě.

Znalecký posudek bude předán ve třech vyhotoveních a elektronicky ve formátu pdf.

do 15.000 Kčvč. DPH

Tato maximální cena je konečná, a to i v případě, že v době platnosti smluvního vztahu

se zhotovitel neplátce DPH stane plátcem DPH.

31.1. 2022

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). Souhlasíme s elektronickou

podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky (viz naše č.j.).

CENA CELKEM:

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

Prosíme o zaslání akceptace objednávky na e-mail uvedený v záhlaví.

Zálohu ve výši celkové částky lze fakturovat již po akceptaci objednávky zhotovitelem,

a to na základě zálohové faktury, kterou se zhotovitel zavazuje zaslat objednateli do

pěti (5) pracovních dnů ode dne akceptace této objednávky. Na základě předání a

převzetí znaleckého posudku se zhotovitel zavazuje provést vyúčtování provedených

prací, a vyhotovit fakturu, která bude obsahovat přesný popis účtovaných položek a

konečnou cenu. Ve faktuře je zhotovitel povinen zohlednit zálohovou fakturu. Pokud
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bude poskytnutá záloha vyšší než cena uvedená v konečném vyúčtování

provedených prací, tak je zhotovitel povinen vrátit rozdíl objednateli do třiceti (30) dnů
od vyhotovení tohoto vyúčtování.

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak při nedodržení termínu prací a jejich

rozsahu nebo provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě nebude

proplacena v plné výši a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky
na provedení těchto prací vyzýván.

V případě, že jste držitelem datové schránky, prosíme o zaslání faktury do datové schránky statutárního města

Brna. V případě, že nejste držitelem datové schránky, originál faktury vystavený na odběratele (fakturační

údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno.

OZP MMB Vám děkuje za spolupráci.

lna. Martin Vaněček

ve;doucí Odboru životního prostředí

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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