
Cenová nabídka letecké přepravy pro Vyzkumny Ustav Geodeticky,

ISELL ID: 0105146941

TMS ID: -

REFERENCE CENOVÉ NABÍDKY: PRG_18679_SSQ_2565149

Platnost cenové nabídky: 09 7 2021 do 07 8 2021 Datum cenové nabídky: 09 7 2021

Jakub Kostelecký Pavel Tomasek Pavel Tomasek

Zákazník: jako@pecny.pecny.cz Obchodní zástupce: pavel.tomasek@dhl.com Zpracoval(a): pavel.tomasek@dhl.com

Tel. +- Tel. + 222 101 263 Tel. + 222 101 263

Základní informace

Letiště odletu: Denver (DEN), United States Letiště příletu: Prague (PRG), Czech Republic

Dodací podmínka: EXW - Ex Works Komodita: GENERAL CARGO

Adresa vyzvednutí: CO-80026 Adresa doručení: CZ-250 66 ZDIBY

Druh servisu Dopravce
Přes Doba přepravy

Frekvence

Pickup Freight Delivery

DHL AIR ECONOMY -
CONSOL

DHL Global Forwarding
Choice Of Carrier(MTSA)

CHICAGO, UNITED STATES 24 Hrs 168 Hrs 48 Hrs -

Specifikace zboží

Počet kusů Způsob balení
Rozměry (D*Š*V) Skutečná hmotnost

jednoho kusu v CM všech kusů v KG

1 null 82.00*135.00*110.00 0.00

1 null 150.00*80.00*70.00 390.00

Počet kusů celkem Celkový objem v CBM

Skutečná hmotnost
celkem

Celková účtovaná
hmotnost

v KG v KG

2 2.058 390.00 390.00

Souhrnná kalkulace Carrier
Code Měna DHL AIR ECONOMY - CONSOL

Celkem Poplatky v místě odeslání : United States (Pick-up from 80026) CZK 3,694.23

Celkem Přepravní poplatky : Denver, United States to Prague, Czech Republic MTSA CZK 17,030.13

Celkem Poplatky v místě doručení : Czech Republic (Delivery to 25066) CZK 7,854.76

Celkem Poplatky za pojištění - Denver, United States to Prague, Czech Republic CZK 15,795.77

Náklady celkem - Denver, United States to Prague, Czech Republic MTSA CZK 28,579.12

Náklady celkem Včetně pojištění - Denver, United States to Prague, Czech Republic MTSA CZK 44,374.89

Pojištění dopravních rizik

Hodnota zboží Celková pojistná hodnota Pojistná sazba Pojistné

USD 291,000.00 CZK 7,020,341.11 0.225 % CZK 15,795.77

Zasilatelé a dopravci mají danou výši odpovědnosti podle mezinárodních konvencí při ztrátě a poškození zboží. V případě nehody je Vaše kompenzace vypočítaná podle
této dané standardní odpovědnosti.Doporučujeme Vám si zboží pojistit proti všem dopravním rizikům, které mohou při přepravě nastat, podle následujícího výpočtu:
(hodnota zboží + hodnota dopravného) *110% (1,1) * pojistná sazba = celková výše pojištění (nebo minimální částka pojištění)

Poznámka
Cena je kalkulována na bázi současné úrovně sazeb, přirážek a měnových kurzu a na výše uvedené parametry/rozměry a hmotnost zásilky. Fakturujeme v CZK,
přepočtem dle aktuálního bankovního kurzu:
EUR 1.0 - CZK 25.8465
USD 1.0 - CZK 21.833502

Není-li domluveno jinak, je ve výše uvedené ceně zahrnuto celní odbavení zásilky, a to do 5-ti položek HS a maximální hodnoty zboží 3mil CZK.

!!!!!   D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í   T Ý K A J Í C Í   SE   Z Á S I L E K   Z   U S A   !!!!!
U zásilek z USA je naše cenová nabídka platná pouze v případě, kdy má zákazník v USA status „známý odesílatel“.
V opačném případě může být cenová nabídka navýšena o další poplatky s možnou změnou směrování zásilky.

!!!!!   D Ů L E Ž I T É   U P O Z O R N Ě N Í   -   COVID-19   !!!!!
V důsledku propuknutí Coronaviru letecké společnosti omezují, mění nebo úplně ruší lety do většiny destinací, což má za následek velmi omezenou přepravní kapacitu.
Z tohoto důvodu ceny a tranzitní časy v cenové nabídce nemusí odpovídat skutečnosti.
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DHL Global Forwarding – podmínky nabídky pro leteckou přepravu
(platné od 1.3.2018)

Není-li uvedeno jinak, cenu nelze aplikovat na osobní věci, nebezpečné, nadrozměrné či rychle se kazící zboží. Cena je kalkulována na bázi současné úrovně sazeb,
přirážek a měnových kurzů a na výše uvedené parametry/rozměry a hmotnost zásilky (1 cbm ~ 167kg; max. výška 160cm). V případě odchylky od Vámi udávaných
hodnot se celková cena může lišit. V případě neočekávaných změn, zavedení nebo zvýšení poplatků a přirážek si vyhrazujeme právo na tyto změny reagovat.

Dobu přepravy nelze garantovat.

U zemí, kde je požadováno ošetření dřevěných obalů (fumigace), je povinností odesílatele použít dřevěný obalový materiál, který je ošetřený a nese platnou značku
ošetření (více na www.srs.cz, www. ispm15.com).

Objednáním přepravy u naší společnosti zákazník potvrzuje, že se nejedná o zboží, jehož vývoz je ve smyslu platných celních předpisů k danému účelu omezen nebo
zakázán (zejména u tzv. zboží dvojího užití, zboží podléhající embargu, kulturních statků, zbraní, jaderných materiálů, zboží majícího vliv na ochranu ovzduší, zboží
regulovaného předpisy CITES, geneticky modifikovaných organismů, apod.).

Důležité: Společnost DHL Global Forwarding se řídí platnými předpisy a nařízeními určenými pro přepravu nebezpečného zboží. Veškeré nebezpečné zboží musí být
správně deklarováno a odpovídat pravidlům bezpečné letecké přepravy.
V případě, že zákazník chybně deklaruje nebezpečné zboží nebo mylně uvede, že se jedná o zboží bezpečné, tak nese veškerou zodpovědnost a je povinen uhradit
pokuty a vícenáklady s tím spojené.

Pokud není sjednáno jinak, cenu a případné další náklady spojené s přepravou vám budeme fakturovat ihned po obstarání přepravy a to fakturou se splatností 14 dnů.
Zároveň si vyhrazujeme právo požadovat platbu před realizací přepravy. Fakturujeme v CZK, přepočtem dle aktuálního bankovního kurzu UniCredit Bank, devizy,
prodej. Faktury jsou splatné v ČR. Cena je uvedena bez eventuální DPH. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, výše uvedená dodací podmínka se řídí dle INCOTERMS
2010.
Faktury za clo jsou vystavovány separátně a mají vždy jednotnou splatnost 10 dní.

V případě zásahu "vyšší moci" - přírodních událostí, války, nouzového stavu, výtržností, občanských nepokojů, teroristických činů, únosů, požáru, výbuchů, povodní,
trestných činů, veškerých hrozeb souvisejících s bezpečností informací, včetně kybernetických útoků, nepříznivých povětrnostních podmínek, epidemií, pandemií,
výluk, stávek si DGF vyhrazuje právo přeúčtovat příplatky účtované bez předchozího upozornění dopravci nebo leteckými společnostmi v případě vyšší moci.

DGF zajišťuje dodržování bezpečnostních opatření v souladu s normami Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 27001/2013.

Právní vztahy mezi smluvními stranami při obstarání přepravy, a příp. při činnostech s obstaráním nebo provedením přepravy souvisejících, se řídí platnými právními
předpisy ČR, zejm. ustanoveními §2471 až §2482 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") a dále, v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 3 občanského zákoníku, Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky České republiky, vydání 2014, jež jsou veřejně dostupné na
www.sslczech.cz a které se stávají součástí takto vzniklé zasílatelské smlouvy.

Pokud není uvedeno jinak, cenová nabídka standardně nezahrnuje:
Nakládku/vykládku zboží, poskytnutí celní jistiny, pojištění dopravních rizik, dále nabídka nezahrnuje multistop, jakékoli další neočekávané poplatky, event.
vícenáklady za kurýrní služby a event. vícenáklady, které nelze automaticky předpokládat, jako jsou storage/skladné, detention a demurrage, vícenáklady způsobené
vyšší mocí a ostatní náklady spojené s celními úkony a službami, které nelze předpokládat, nebudou zákazníkem vysloveně požadované v poptávce, anebo budou
nařízené příslušnými úřady v zemi původu, určení, nebo jiné tranzitní zemi. Vzniknou-li tyto vícenáklady, budou přeúčtovány k Vaší tíži/tíži zboží.

Nabídka DHL Global Forwarding poskytuje předpokládané náklady spojené s přepravou zásilky na základě jejích rozměrů, váhy, druhu přepravy, odesílatele/příjemce,
Incoterms a místa vyzvednutí a doručení. Poplatky a tranzitní čas se mohou lišit v případě, že skutečná zásilka se liší od poptávané zásilky uvedené v nabídce.

Směnné kurzy uvedené v nabídce DHL Global Forwarding jsou platné v době zpracování nabídky. Fakturace bude provedena na základě aktuálních směnných kurzů.

Pojištění:
V rámci naší nabídky Vám nabízíme pojištění dopravních rizik na bezpečné zboží. Minimální částka za pojištění činí EUR 20 + EUR 15 za vystavení pojistného certifikátu
jeli tento vyžadován. Pojistná hodnota zásilky je obvykle stanovena jako hodnota zboží + dopravné + náklady na pojištění a to celé navýšeno o 10% na náklady spojené s
řešením pojistné události. Lze požadovat i jinou hodnotu než 110%. Zásilku s hodnotou nad EUR 2 000 000 je nutné předem nahlásit. Pokud si přejete zboží pojistit,
prosíme, abyste tuto skutečnost uvedli v objednávce.
Pojištění kryje rizika All Transport Risks dle Institut Cargo Clause (A/Air), tzn. nejvyšší rozsah krytí včetně War Clauses (Cargo/Air Cargo) a Strikes Clauses (Cargo/Air
Cargo). Pojištění dopravních rizik pro Vás můžeme obstarat u pojistitele AIG Europe Limited, Londýn, UK (dále jen „AIG“). Pojištění bude sjednáno dle anglického práva a
je dána příslušnost anglických soudů. Pojistné podmínky AIG Vám rádi na požádání předložíme. Pojištění je bez spoluúčasti.

Soulad s informacemi o zásilce
Zákazník odpovídá za dodržování zákonných požadavků týkajících se aktuálnosti, úplnosti a přesnosti informací o zásilce. Zákazník bere na vědomí, že pozdní, neúplné
nebo nesprávné informace mohou mít vážné důsledky jako např. vysoké pokuty ze strany státních či správních úřadů. Zákazník je povinen odškodnit společnost DGF za
jakékoli pokuty, penále, ztráty, náklady a škody, které mohou společnosti DGF nebo třetí straně (např. jinému odesílateli DGF) vzniknout v důsledku opožděných,
neúplných nebo nepřesných informací poskytnutých zákazníkem a které budou dále předány příslušnému státnímu či správnímu úřadu a které nejsou známy v době
zpracování a platnosti cenové nabídky.

Standardní obchodní podmínky
Všechny služby DHL Global Forwarding (dále jen „DGF“) jsou nabízeny a prováděny na základě (1) standardních obchodních podmínek, pokud jsou takové vydány, (2)
přepravního dokladu DHL (Airway Bill, Bill of Lading), z nichž všechny vylučují anebo omezují odpovědnost DGF za určitých okolností. DGF nepřijme žádnou
odpovědnost kromě odpovědnosti stanovené v konkrétních mezinárodních úmluvách (Montreal, CMR atd.).  Pokud jsou uvedeny, sazby pro zásilky s řízenou teplotou
nezahrnují žádnou dodatečnou odpovědnost za poškození zásilky nad rámec částek stanovených v bodech (1) nebo (2).  Je-li vydán dokument (2), jsou podmínky
zaznamenané v tomto dokumentu převládající a řídí se jím služby, pro které se dokument (2) vydává. Pokud nebyl dokument (2) vydán, řídí se služby příslušnou
úmluvou o přepravě, podmínkami příslušného národního sdružení zasilatelů anebo vnitrostátními právními předpisy. Pokud takové podmínky neexistují, standardní
obchodní podmínky DGF (1).

Zákazník bere na vědomí, že akceptací naší nabídky na obstarání přepravy souhlasí s výše uvedeným.

DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.
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