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Vážený pan

Ing. Petr Matuška

Silůvky

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: MMB/0196995/2020/Mite (DS)
SPIS. ZN.: OZP/MMB/0182062/2020

VYŘIZUJE: Ing. Tereza Mičková
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 27.05.2020
POČET LISTŮ: 02

OBJEDNÁVKA: Zpracování grafických návrhů, tisk a laminace informačních tabulí pro značení

reg. VKP, montáž a instalace v terénu

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

grafických návrhů, tisk, laminaci, a instalaci informačních tabulí pro registrované významné krajinné prvky

(VKP). Jedná se o informační tabule o formátu 420 x 600 mm, tisk a laminaci tabulí na materiál Dibond s UV

filtrem a antigraffiti povrchem pro tato území:

VKP Zářez silnice v Bystrci (k.ú. Bystrc) – grafický návrh, tisk, laminace, montáž na stojan, instalace

v terénu

VKP Melatín (k.ú. Soběšice) – grafický návrh, tisk, laminace, montáž na stojan, instalace v terénu

VKP Pod Hády (k.ú. Židenice) – dopracování grafického návrhu, tisk, laminace, výměna tabule na

stávajícím stojanu v terénu

VKP Strom (Horka) (k.ú. Soběšice) – montáž tabule na stojan, instalace v terénu

VKP Mokrohorské meze (k.ú. Mokrá Hora) – výměna tabule na stávajícím stojanu v terénu

CENA: 11.070 Kč (neplátce DPH)

TERMÍN PLNĚNÍ: 31. 10. 2020

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 30 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.

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.
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Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB. Na základě dokončení a převzetí prací bude 
vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury. 
 

Originál faktury, prosím, vystavte na odběratele (viz fakturační údaje) a zašlete na adresu příjemce: 
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno. 
 

OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

      Otisk razítka 

 

 

 

Ing. Martin Vaněček 

vedoucí Odboru životního prostředí 
 

 

 

 

 

 

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 
 


