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OBJEDNÁVKA:

Likvidace nelegální skládky

Objednáváme u Vás na základě smlouvy č. 510 490 46 ze dne 30.9.2004 mezi statutárním městem Brnem
a společností SAKO Brno, a.s. odstranění následující nelegální skládky na území města Brna:
Brno - Maloměřice, Obrany, p. č. 851/2, k. ú. Obrany, skládka stavebního, objemného a komunálního
odpadu při ulici Hlaváčova.
OŽP MMB bude v dostatečném předstihu (nejpozději však jeden den předem) informován o zahájení
likvidace nelegální skládky. Po provedení prací v dohodnutém rozsahu bude tato protokolárně předána
za účasti zhotovitele, zástupce MČ a zástupce OŽP MMB. Platba bude provedena následně na základě
řádně doložené faktury a předložené závěrečné zprávy s fotodokumentací.

MÍSTO PLNĚNÍ:

12.700 Kč
2.667 Kč
15.367 Kč
do 05. 11. 2021
Brno

ÚHRADA:

fakturou (splatnost 30 dní ode dne doručení faktury). Souhlasíme s elektronickou

CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN PLNĚNÍ:

podobou faktury. Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky (viz naše
č.j.).
UPOZORNĚNÍ:

V případě nedodržení zákonných náležitostí faktury, výše uvedené lhůty splatnosti
faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena
dodavateli. Faktura a závěrečná zpráva budou doloženy nejpozději do 14 dnů ode
dne protokolárního předání zlikvidované nelegální skládky.
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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.
Pokud je cena za plnění vyšší než 50.000 Kč bez DPH, prosíme o zaslání akceptace objednávky na e-mail

S pozdravem

vecjoucí Odboru životního prostředí

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

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