
., t, 
.l ;// 
(., "

<111>

SWECOžS
.............. " ....................................................•.........................................................................................•.•...•.... "",, .............•.........................•...•.. ~ ...•.•.........•.•.•.• -.-------~_ .... _-

Český hydrometúorologicKÝ ustav

pobočka Ústí nad Labem

Kočkovska 2É%J9/18, postovflf schránka 2

400 1 'i OsU nad Labem - Kočko\!

ft 000.20699

NÁS!: I.NAČM I číSLO
1 ~·8165~O104

M!~no ODESLAN!

Pmhí:l

VĚC:Analýz;!!l oM~sH m \ly&l:n~mným~tJVl()dňovymr'i%ik~m 'ti povodí Ohře a
podki~dy k P'ián~ p~() zvládáni pOVQdfio\fý~h ri2tik. v p('fvQd~ L~b®

Touto (>~íedníávkoll tiskl HM$165·0i04 ti Ves obJedniivame pro výše uvedenou akd
hydfO!ogick~i ot)!ta olf) níže uvaciene specifiKace: N··!eté pn:ttoky nudou použity pro analýzy \I 

rámci prqjekW RCl.05,'L24!fJ.O/O.O!17 _OOtH0005390 Anťllýza oúlastf s význw1'mým
povodilovým ri;ókem v uzemni působnosti státního podnikl! Povodí Ohře, státního podniku
včetně navrhU možných protipovodťlOvych op<iltfení {podklad K Plánu pr<..'izvlácl~mí povodl'iovýcřl
rizik" povodt Labe)"
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Bešský potok Nad soutokem od Havraního vrchu i 1...14 .. 02..031
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Analýza oblastí s vYz.f~arnrtym povodnov}':'l'l rtdkem v povedl Oht6 ti podklady !<. Plánu pro
zvládáni povodňovýcn rizik v pOl,loc!i Labe
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Cena dat budť: stanovena dle ceníku dodavate10 { 6 x 5 '12(l,~ '"" :30 no, 3 x :) 47.0,· "' 102.60).
Nelze-li C!lina urc!t dí8 t:f..H'llku dod<.wí:-itel6, dodavClte! m'jvrnne cenu dat obj0dnateH k
odsouhlasenš. Z.. ods(;)uhlaserd se považUje i uhrazeni faktury vystavené objednatetern.
V pi'lpE:dě ()~$ouhl;asv c,bjedn~'ltde $ výt! ceny dat je objednatel oprávněn odstoupit od této
objednávKY·
Objednatel je oprávněn dalt:, užit po dobu trváni autorských majetkových pr$!v a dále poskytnout
opravnění k užit! dat 1,lilpracovar:ycl1 do projektové dokumentace objednc-steH takové
dokuf'f!€lnt8C8.

Podk.h3dem pro z~pjacenl sjednané ceny je faktura, která bud~ ObS8hol,lat {)značai'~l. že SI} jedné!
o faKturu, j~jí čfslo a den jeJ1hů ooť:tstaní; aC, obchodn! jméno a sldlo (adresu) doda\latel~ a
objednate!e; 01.J1ačenl banky (kód) a č!:.sio účtu, na které ma byt plaCA!l!10; číslo teto objednávky;
pťmmé o.značen! fal<:tufOvanych prací (předmět dHa}; den splněni závazku; faktumvanou částku
a je,-U .dodavatel platcem daně z pndané hodMty i veškeré Údaje vyplýv:ajícl ze lií.kont:1 o daní z
pnúafié hodnoty v pl~~tném z,něnL Fakturu, ve které tyto ú<íaje nebudou uvedeny správně nebo
nebudou uvedeny vůbec, není O1>jednateJ povinen proplatit. Objeonat8! rl8{)f rovněž povin~n
pmp!aHt fakturu, jsou-li p~eclaně práce věldně. Splat:)ost faktury [e 30 dnI ode dne íejího doručení,
přičemž. $plai.flo~U se rozuml okamžik odepsánI pn~h.15rie částky z t.čiu plátce.

Objednatel dodržuje všechny platné l.él\ony a pfedpisy, ncH se POHtil«RI ~,poleCťmské
odpovědnosti (polítikr:; CSH Corporate Social ReSpot'lSJbHity) a Pmvklly pminiki::1te!skél1o ffi
obchodnHlo chováni (Code of Conduct} skupiny .sweco. i<.teré jsou zVťlřéJin.~ny na

Djednatej požadu1e dodrzovanl
stejr:ych z.ásad dúdsvstelem i jeho případnými sUbdodavateli <.~ v případě Jeltch p!'oi<áz.anéhl:>
porušeni je oprávněn od této sm!o~Nyodstoupit Puvodem údsloupenf od !Smlouvy je zejména
jednán!, které tná cMra.!-<teť nekalé soutěže nebo korupce.
Na důkaz souhlasu s obsahem objednávky nám zašlete potvrzené vynohwť1n{, pokud možno
obratem (potvrzeni objednavky](7 podmlnkoll proplaceni i'aktury).

DODAVATEL: 08JE:ONATEL:

V Praze dne 20.2.2019
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