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NAŠE Č. J.: MMB/0138560/2020 Nadace Partnerství

Údolní 33, 602 00

BRNO

IČO 457 73 521

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Košťál
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 28. 5. 2020
POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA: Revize a úprava Příručky odpovědného Brňáka

Statutární město Brno, zastoupené Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, u Vás tímto
objednává revizi a úpravu dodaných textů k chystané Příručce odpovědného Brňáka.

Poptávané práce zahrnují:

- Kontrolu správnosti údajů uváděných v zaslaných textech (rad a návrhů k možnostem úspor za

energie);

- Revizi těchto textů, aby byla zajištěna jejich řádná vypovídající hodnota s důrazem na správnost a

objektivnost uváděných údajů;

- Doplnění dalších variant chování jednotlivce v domácím prostředí nebo v práci, aby byly naplňovány

cíle SECAP;

- Doplnění dat v podobě například spotřeb, úspor financí případně pozitivních či negativních dopadů

na ŽP apod.;

Poptávaná revize, aktualizace a doplnění textů je třeba provádět s ohledem na to, že budou dále

zpracovávány do brožury určené široké – konkrétně brněnské veřejnosti – v rámci projektu #PripravBrno tak,

aby jim byly nabídnuty alternativy, jak se zapojit do projektu a pomoci tak městu v naplnění cílů plynoucích

ze SECAP.

CENA BEZ DPH: 12.600 Kč

DPH: 2.646 Kč (21%)

CENA CELKEM: 15.246 vč. DPH

TERMÍN PLNĚNÍ: do 30. 5. 2020

MÍSTO PLNĚNÍ: Brno

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. Fakturu je třeba

doručit nejpozději do 30. 6. 2020.
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Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak nedodržení termínu, jejího rozsahu nebo

provedení v odpovídající kvalitě, nebude výše uvedená částka proplacena, popřípadě proplacena v plné výši

a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky na provedení těchto prací

vyzýván.

Originál faktury, prosím, zašlete na adresu Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67,

601 67 Brno.

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785


