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OBJEDNÁVKA: Provedení biotechnických zásahů ke zlepšení přírodního prostředí

v registrovaném významném krajinném prvku Pod Hády v k.ú. Židenice

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

nabídky na provedení zásahů ke zlepšení přírodního prostředí v registrovaném významném krajinném prvku
(VKP) Pod Hády v k.ú. Židenice, provedení následujících prací:

- Prořezávka dřevin s odstraněním biomasy vč. zatření pařízků herbicidem na celkové ploše 0,19 ha dle

přílohy (plocha 1-0,1 ha, plocha 2 - 0,03 ha, plocha 3 - 0,06 ha).

31.880 Kč

6.694.8 Kč

38.574.8 Kč

30. 11.2021

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

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

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli.

CENA BEZ DPH:

DPH (21 %):

CENA CELKEM S DPH:

TERMÍN PLNĚNÍ:

ÚHRADA:

UPOZORNĚNÍ:

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.

Po provedení prací bude jejich ukončení oznámeno OŽP MMB. Na základě dokončení a převzetí prací bude

vystavena faktura se lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

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
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údaje viz níže) zašlete prosím na adresu příjemce, tj. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí

Kounicova 67, 601 67 Brno.

OŽP MMB Vám děkuje za spolupráci.

S pozdravem

Ipg. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

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

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

PŘÍLOHA: Situační zákres rozsahu prací na podkladu ČÚZK
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