
Objednávka Číslo dokladu: 0819/425,0003

.n.ll1I.& t k . ~II Datum vystaveni:L~~~~~N__',~: _

Český hydrometeorologický ústav
Na šabatce 17/17
14300 Praha 12

06J09.19
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Bankovní spojeni:

IČ: 00020699

244031111tel.:

CZ00020699

DIČ:

.
ObJednávk-a na adresu:

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

Na Šabatce 17
143 06 Praha 412 - Komorany

Telefon:

Dodávka na adresu:
Na Šabatee 17
14306 Praha 412 - Komofany

Teleton pobočkyx středíska:
Pracovnlk:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

20.11.19
převod. přík.

Doprava dodavatelem

MOTRAN Research, s.r.o.
94
664 32 Vranov

MOTRAN Research, s.r.o.
94
664 32 Vranov

10: 27715477

tel.:- _., --------- ---~----+----'I

_ Plněnrobjednávkybude použito pro elnnostl, kdyCHMÚ nenl osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákonaČ, 23512004 Sb., o dani z pi'idané hodnoty,

Projekce doprava

Pfeclmět Objednávky I Identifikace CSN 1 Rozměry
r-~DOO~a~v~a~~~~ké~č~'~~~--'I--~T~~p~red~m~ě~tu--'J--~C~lsl~o-p~~~dm-ě~ru--~J'----~M~no~t~s~W~i---'-I----~MU~-----'lC~~~

ks
Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisi tradičních
polutantů
projekt VaV TACR
Rozpis činnosti - projekce doprava

Prvnl rok řešenl : 2019
.;. stanoveni postupu práce s aktivními daty, zdroje jejich dat a způsobu zpracováni pro účely ernlsnlch projekcí
-" vozový park a ujeté vzdálenosti v silniční dopravě, výstupy z modelu COPERT,
_. zahrnuti kategorií dopravy, které dosud nejsou obsaženy v modelu COPERT,nízkoemísnl vozidla a vozidla s nulovými
emisemi,
-' zpracováni aktivítních dat z nesilniční dopravy,

- návrh kategorizacedopravnich prostredků pro účely projekci,

- řešení návaznostI emisnich projekcí na koncepčnl dokumenty obsahující prognózy dopravnich výkonů a prognózy
spotřeby energie.

";výstup bude dodán do ČHMÚ 20.11.2019

Zpracováno informačním systémem Vema

Předpokládaná cena s DPH: 119400.00 1,
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" Objednávka . .' I Čísl0·do.l<1adu: OB~9/4250QO~ ,,'

Upozornění:
Na faktura uveďte císto naši objednávky a přiložte potvrzenou objednávku.jinak Vám bude faktura vrácena zpět. .
Na vystavovanefaktuře je nutné uvaděl údaje o tírrně, jménlJ nebo názvu, sldle nebo mlstu podnikani a le v souladu se zápisem OR nebo Jinéevidence. V
případe neúplnosti či nesprávnýchiJdajů bude faktura vrácena zpět k doplněni
Cena za předmět plněni je určena v souladu s plalnymi předpisy o cenácn j:lko cena pevnl\. neprekrotllelná a nejvý!e prlpustná.
OdsoWhlasenlm pfijaté objednavky na základě pisemnéhopotvrzení o lejl akceptaci vzniká smlouva,na které se vztahtij!ustanoven!zákona Č. 8912012Sb.•
občansky zákonfk, ve zněnt pozdějŠich předpisů .
Ve smyslu §2 odst. t zákona č 3401201~ Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uvefej!\ovénltěchto smluv a o registru (zákon o registru'
smluv). vznikli zákonná povinnost ČHMU zveřejnit obsah akcepiované objednavky v registru smluv do 30 dnů. pfesáhne-II předmět plněn! výti 5Q.OOO.·K bez
DPH. s ohledem na vyjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane jej! 'ločJnnost a nedojde k úhradě faktury.

Datum: 06.09.19
Razítko a podpísP1ik","~- _.

- ------- -

Firmazapsánav podnikovémrejstrlkudle zřzovacl listiny M/200269/04 ze dne 15.6.2001 u MžP v Praze.
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