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OBJEDNÁVKA:

Úprava travnaté plochy a ošetření stromu na Janáčkově náměstí"

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (OŽP MMB) objednává “Úpravu travnaté plochy a ošetření stromu na
Janáčkově náměstí" dle následujících požadavků.

Předmětem zakázky je založení cca 100 m2 travnaté plochy , provedení zdravotního řezu u stromu (Catalpy) a zálivka
dle aktuálních klimatických podmínek. Jedná se o p.6.1491/1 k.ú. Veveří a plochu navazující na nově instalovaný památtník
arch. Loose.
Cena za provedené práce nepřesáhne částku (Kč): 20 000.- Kč bez DPH
Termín provedení prací je do 19.8. 2020, termín provádění zálivek je do 15.9. 2020.
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 objednávka 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. V případě nedodržení podmínek objednávky, zejména terminu, 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.
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".

S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
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