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Oprava značení k památným stromům

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB") objednává u Vás na základě Vaší
předložené cenové nabídky opravu 5 kusů dřevěného značení pro smaltovanou ceduli se státním znakem a
nápisem „PAMÁTNÝ STROM" a opravu 1 kusu velké infotabule u těchto památných stromů:
Topol kanadský v Chrlicích, rostoucí na ul. K Sídlišti, na pozemku p.č. 790/41 v k.ú. Chrlice
Platan javorolistý, rostoucí na Hybešově ul., na pozemku p.č. 1557/1 v k.ú. Staré Brno
Platan javorolistý, rostoucí na Benešově ul., na pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Město Brno
Smrk ztepilý, rostoucí na ul. Ramešova, na pozemku p.č. 2185 v k.ú. Královo Pole
Dub letní, rostoucí na Moravském náměstí, na pozemku p.č. 802 v k.ú. Město Brno
Předmětem zakázky je provedení těchto oprav:
o

Topol kanadský v Chrlicích - přimontovat státní znak a tabulku s nápisem památný strom

s
o
o

Platan na Hybešově ul. - výroba nové informační tabulky
Platan na Benešově ul. - odstranění přelepu a protivandalská úprava
Smrk na ul. Ramešova - nový nátěr, nová informační tabulka, oprava stávající velké
infotabule
Dub na Moravském náměstí - opětovné zabetonování cedule
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CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN PLNĚNÍ:
ÚHRADA:

do 7.750 Kč
do 1.627,50 Kč
do 9.377,50 Kč
30.09.2021
fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). OŽP MMB souhlasí
s elektronickou podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky
(viz naše č.j.).
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UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury může být faktura vrácena
dodavateli.

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
proplacena v plné výši a zhotovitel výše uvedených prací již nebude v příštích letech k podání nabídky
na provedení těchto prací vyzýván.
V případě, že jste držitelem datové schránky, prosíme o zaslání faktury do datové schránky statutárního města
Brna. V případě, že nejste držitelem datové schránky, originál faktury vystavený na odběratele (fakturační
údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
Kounicova 67, 601 67 Brno.
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.
OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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