
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

Dodavatel:
Deloitte Advisory s.r.o.

Italská 2581/67
120 00 - Praha 2
ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

Odbor pozemních komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 27582167

DIČ:
Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 20.12.2019

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 05.12.2020 Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 1.Popis předmětu
Předmětem objednávky poradenských a
konzultačních služeb je zajištění notifikace sazeb
mýtného u Evropské komise v roce 2020, a to v
souvislosti s přijetím novely zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a zavedením třísložkové struktury sazeb
mýtného ve formě poplatku za užití pozemní
komunikace, poplatku na znečištění ovzduší a
poplatku za hluk.
2. Předpokládaný termín zahájení prací: 1. února
2020
3. Předpokládaný termín ukončení prací: 5. prosince
2020
4. Předpokládaná cena veřejné zakázky: 302 500
Kč bez DPH, tj. 250 000 Kč včetně DPH
5. Finanční krytí: z rozpočtu MD, § 226100, položka
5166, činnosti 1203
6. Předmět objednávky (text):
V rámci této objednávky na poradenské a
konzultační služby požadujeme následující činnosti
související se zajištěním notifikace sazeb mýtného u
Evropské komise v roce 2020:
 aktualizace metodiky výpočtu průměrné vážené
mýtné sazby pro potřeby notifikace sazeb mýtného,
 zpracování závěrečné zprávy pro potřeby

1 * 302 500,0000 302 500,00
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

notifikace,
a to v souvislosti s přijetím novely zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a zavedením třísložkové
struktury sazeb mýtného ve formě poplatku za užití
pozemní komunikace, poplatku na znečištění
ovzduší a poplatku za hluk.
Kontaktní osobou pro zpracování Zprávy je Ing.
Václav Krumphanzl, zástupce ředitele Odboru
pozemních komunikací Ministerstva dopravy (tel.:
225 131 407, e-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz).
Kontaktní osobou, která převezme a akceptuje
výstupy této objednávky (1 x v elektronické podobě
a 1 x v listinné podobě), je Ing. Václav Krumphanzl,
ředitel Odboru pozemních komunikací Ministerstva
dopravy (tel.: 225 131 407, e-mail:
vaclav.krumphanzl@mdcr.cz).

7. Fakturační podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za
řádně poskytnuté služby ve výši 250 000 Kč bez
DPH, k níž bude připočtena příslušná sazba DPH v
zákonem stanovené výši.
2. Uvedená celková cena v odst. 1 Fakturačních
podmínek je cena maximální a nepřekročitelná a
jsou v ní zahrnuty veškeré náklady vynaložené
Poskytovatelem v souvislosti s plněním předmětu
této objednávky. Poskytovatel není oprávněn k
žádnému doplatku vzniklému v důsledku zvýšení
cen, růstu jakéhokoli indexu, nebo z jakéhokoli
jiného důvodu.
3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat pouze řádně
poskytnuté služby, jejichž poskytnutí Objednatel
stvrdí v rámci předávacího a akceptačního
protokolu, který bude přílohou faktury.
4. Akceptací této objednávky Poskytovatel výslovně
přijímá podmínky stanovené objednávkou včetně
přílohy

Termín zahájení prací: 1. února 2020
Termín dokončení prací: 5. prosince 2020
Zpracovatel:
Deloitte Advisory s.r.o.
Italská 2581/67
120 00 Praha 2
IČO: 27582167
DIČ: CZ27582167

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 302 500,00
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Číslo smlouvy:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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