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o b je d n á v k a : Oprava značení památných stromů

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

předložené nabídky opravu 3 kusů dřevěného značení pro smaltovanou ceduli se státním znakem a

nápisem „PAMÁTNÝ STROM" u těchto památných stromů:

o Platan u pomníku za ÚMČ Řečkovice, rostoucí na pozemku p.č. 2396, k.ú. Řečkovice

o Buk lesní červenolistý v zámeckém parku v Medlánkách, rostoucí na pozemku p.č. 4/1, k.ú.

Medlánky

o Lípa na Cupákově ul., rostoucí na pozemku p.č. 3442/1, k.ú. Řečkovice.

Předmětem zakázky je provedení těchto oprav:

o Platan u pomníku za ÚMČ Řečkovice - přimontování cedulky „„PAMÁTNÝ STROM""

o Buk lesní červenolistý v zámeckém parku v Medlánkách - přimontování cedulky se státním znakem

a cedulky s nápisem „PAMÁTNÝ STROM"

o Lípa na Cupákově ul. - provést výměnu informační tabulky (poškozená) a natřít dřevěný podklad

3.577,28 Kč

751,23 Kč

4.328,51 Kč

18. 9. 2020
v případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí

uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli,

fakturou (splatnost do 30 dnů ode dne doručení faktury)

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN DODÁNÍ:

UPOZORNĚNÍ:

ÚHRADA:

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

Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB. Z provedení prací bude pořízena

fotodokumentace, která bude předána na OŽP MMB. Na základě dokončení a převzetí díla 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

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

v z. Ing. Martin Košťál

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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