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o b je d n á v k a : Ošetření památného stromu „Smrk na ulici Ramešova"

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) objednává u Vás na základě Vaší

předložené nabídky ošetření památného stromu „Smrk na ulici Ramešova", rostoucího na pozemku p.č. 2185

vk.ů. Královo Pole. Zásah bude spočívat v ořezu stromů, rostoucích v blízkosti památného smrku, které

zasahují svými korunami do prostoru památného stromu.

6.000,00 Kč

Dodavatel není plátcem DPH. Cena je však konečná, a to i v případě, že v době platnosti smluvního

vztahu se zhotovitel stane plátcem DPH.

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

CENA CELKEM:

10.03.2022

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí

s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky

(viz naše č.j.).

V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena

dodavateli.

UPOZORNĚNÍ:

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 ekonomický systém umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např.

ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně

příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: ozp-faktury@brno.cz.
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Pokud nelze takto postupovat, zašlete prosím fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor životního prostředí.

Ing, Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Příjemce: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
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