
Kontaktní osoba:

777 551 172

Položka
Jednotková 

cena bez DPH
Výše DPH v % Počet ks Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH

Diagnostický model

automobilu Octavia

III 2015
75 000,00 Kč 21% 1 75 000,00 Kč 90 750,00 Kč

Sada zkušebních

adaptérů a vedení 160 533,00 Kč 21% 1 160 533,00 Kč 194 244,93 Kč

Speciální NTB pro

diagnostiku vozidla

včetně operačního

systému

43 000,00 Kč 21% 1 43 000,00 Kč 52 030,00 Kč

SW pro diagnostiku

vozidel 75 000,00 Kč 21% 1 75 000,00 Kč 90 750,00 Kč

353 533,00 Kč 427 774,93 Kč

                    z pověření jednatele

                      Ing. Adrián Vojtko

.....................................................................

Ing. Svatopluk Krejsa, jednatel 

Ing. Adrián Vojtko

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se

zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných

dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ZZVZ, zákon

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Prohlášení dodavatele v souladu s čl. 14.7 Výzvy:

verzak1@apm.cz

739 530 768

Ve Kdyni dne 1.3.2019

Statutární zástupce:

Dodavatel je povinen v Krycím listě vyplnit délku záruční doby, jednotkové ceny zboží a výši DPH (celková nabídková cena se automaticky

dopočítá). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele.

E-mail kontaktní osoby:

Celková nabídková cena 

Diagnostika vozidel: KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

24 měsíců, NTB pro diagnostiku 36 měsíců

PeaDr. Dagmar Pánčíková

APM Automotive s.r.o.

00670863/CZ00670863

Nádražní 776, 34506 Kdyně

Adresa pro doručování:

(pokud se liší od sídla)

Název:

IČ/DIČ:

Sídlo:

E-mail na kontaktní osobu:

Základní údaje – DODAVATEL

Nádražní 776, 34506 Kdyně

Délka záruční doby

Délka záruční doby: (poznámka 

zadavatele: min.24 měsíců, NTB min. 

36 měsíců )

Kontaktní osoba:

Tel. na kontaktní osobu:

Základní údaje – ZADAVATEL

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99Název:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

pancikova-dasa@seznam.cz 

Tel. na kontaktní osobu:

Příloha č. 2 Výzvy

Karlovarská 1210/99, Plzeň 1 – Bolevec, Plzeň 23 PSČ 323 00

69457930

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Krycí list nabídky

Předmět nabídky

„Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – diagnostika vozidel“

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze ŽLUTĚ zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti změnám (v

případě nutnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

IČ:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Název zakázky:

Druh zakázky:

mailto:pancikova-dasa@seznam.cz

