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Objednávka

Objednáváme u Vás zpracování editovatelných poutavých a ne příliš obsáhlých samostatných textů a
fotografií pro umístění do sedmi informačních tabulí v rámci poutní stezky Brno - Vranov a jejich zaslání pro
potřeby následného grafického zpracování a výroby tabulí dle předchozí projednané nabídky Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity. Součástí informací na tabulích bude i proměna krajiny Brna a jeho okolí
v čase.

Předpokládané umístění tabulí:

1) ul. Jezuitská - kostel Nanebevzetí Panny Marie
2) Římskokatolická farnost Brno - Lesná
3) Majdalenky - turistická značka
4) Soběšice
5) zastávka U buku - studánka
6) Útěchov
7) Vranov - poutní kostel

Dodání podkladů jednotlivě v pdf náhledu pro každou ze sedmi informačních tabulí.
Z důvodu následného zadání zakázky na výrobu cedulí a jejich nosných konstrukcí je nutné zachovat jednotný
vizuální styl. Počítejte proto s rozměry cedulí 1 m x 1 m.

Cena za provedené práce: do 50 000,-Kč včetně DPH
Termín provedení prací: do 30.11. 2020.

V případě přijetí této objednávky požadujeme potvrzení jejího přijetí např. zasláním e-mailové zprávy o
akceptaci objednávky. V textu prosím uveďte číslo jednací této objednávky. Zmíněnou zprávu zašlete laskavě
bez zbytečného odkladu na adresu:

Při nedodržení podmínek uvedených v objednávce, především pak nedodržení termínu prací, jejich 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.

Na základě dokončení a převzetí prací, bude vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne
doručení faktury. Na faktuře prosím uveďte identifikační údaje objednatele:



Odběratel: Příjemce:
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Děkuji za spolupráci.

uMartin Vaněček
ved(oucí Odboru životního prostředí MMB
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