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MAGISTRÁT MĚSTA BRKA, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KOUNICOVA 67, 601 S7
BRSMO IČ;449827&5
VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
POČET STRAN:

MMB/0409254/2019
Ing. Dana Novotná

Veřejná zeleň města Brna
Kounicova 16a
602 00 Brno
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Objednávka
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) objednává provedení „asanace a ošetření
stromů na ploše nejvýznamnější zeleně p.č. 24/2 k.ú. Ivanovice11 dle níže uvedených požadavků.
1, Vymezení území:
Plocha nejvýznamnější zeleně p.č. 24/2 k.ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města.
2. Vypracování
Jedná se o asanaci 1 ks lípy (Tilia x europea) včetně odstranění dřevní hmoty a vyfrézování pařezu. Dále
ošetření mladého jedince (Tilia platyphylos) - odstranění výmladků a oprava kotvení sazenice.
3. Jiné požadavky
Termín zhotovení se stanovuje na 6. 12. 2019.
Cena za provedené práce nepřesáhne částku (Kč): 19 900.- Kč bez DPH
24 079.- Kč s DPH (21%)
V případě přijetí této objednávky požadujeme potvrzení jejího přijetí např. zasláním e-mailové zprávy o
akceptaci objednávky. V textu uveďte prosím číslo jednací této objednávky. Zmíněnou zprávu zašlete
laskavě bez zbytečného odkladu na adresu
Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie objednávky, akceptace ad.) této smlouvy kterékoliv
osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Přijetím objednávky dodavatel přijímá a potvrzuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní
tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle
těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat.
V případě nedodržení podmínek objednávky, zejména termínu, rozsahu a odpovídající kvality prací, nebude
uvedená částka proplacena, případně proplacena v plné výši.
Na základě dokončení a převzetí prací bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne
doručení faktury, v termínu nejpozději 6.12. 2019.

Na faktuře prosím uveďte:
Odběratel:

Příjemce :

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ:CZ44992785
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

