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Věc: Objednávka 
1. 

2. 

Objednáváme u Vás zpracování stanovení 100 a 10 000leté hodnoty výšky nového sněhu v cm a 
pravděpodobnost výskytu 300 mm denního úhrnu dešťových srážek pro lokalitu ETE. Předpokládaná 
časová náročnost je 40 hodin. 
Dále u Vás objednáváme expertní podporu pro řešení dotazů ČEZ týkajících se normálních a 
extrémních meteorologických podmínek pro lokality JE v CR. Časová náročnost pro expertní podporu 
bude odhadnuta dle konkrétních případů. 

Forma zpracování výsledků dle bodu 1 a 2 : technická zpráva (TZ) ve WORD. 

Cena 
Cena je dohodnutá jako kalkulovaná na základě hodinové sazby  Kč/hod a reálné časové náročnosti 
poskytnutí expertní podpory a zpracování TZ. 

Termín plnění 
1. 

2. 

Do 31. 7..2021 - zpracování TZ obsahující zpracování stanovení 100 a 10 000leté hodnoty výšky 
nového sněhu v cm a pravděpodobnost výskytu 300 mm denního úhrnu dešťových srážek pro lokalitu 
ETE. 
Do 20. 12. 2021 - Průběžné poskytování expertní podpory na vyžádání V dohodnutém rozsahu a 
termínech 

Fakturace 
Fakturace na základě odsouhlaseného předávacího protokolu (PP) S výkazem činností v hodinách po předání 
TZ dílčích plnění. Plnění dle bodu 1 bude fakturováno samostatně. Plnění dle bodu 2 může být po vzájemné 
dohodě rozděleno do více dílčích částí, které mohou b t ákl dě PP fakturovány samostatně. 
Odsouhlasení PP je oprávněn za objednatele provést pouze 30 
dní od doručení faktury objednateli. Postačující fo

 platnost každé faktury je 

Podpis zástupce objednatele 
.

je na spo e nos

Podpis zástupce zhotovitele, kterým

.

Jacobs Cle ar Energy s.r.o. 
Křenová 58, 602 00 Bmo. CZ 

http://www.jacobscz.cz 
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