
Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu na BO č. 4/2019 - VZ 1534
podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 16001 Praha 6

Jehož jménem jedná:

Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

Jehož jménem jedná: na základě plné moci

Typ/modifikace techniky: AUT.T810 6x6.IR
VALNÍK

Uživatel techniky: 153400
Dislokace techniky: Vojenský újezd Hradiště

náčelník zařízení
hodnost, titul, jméno, příjmení

Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)
hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon (pevná, moh.):

rtm. Pavel Hruška-

Rok výroby: 2009

SOJ ano/ne; rozsah: ANO — konečná kontrola

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:
Oprava v rozsahu dle kontrolního zápisu 4/2018:
Oprava brzdové soustavy (nízký brzdný výkon), oprava hnací a převodové soustavy (větší hlučnost, cvakavé zvuky), oprava
šasi (koroze), oprava řízení, oprava zpuchřelé elektroinstalace. Celková oprava antikorozního laku celého vozidla (vybledlý
lak kabiny, částečně zkorodovaná), výměna podlahových desek, výměna ochranného krytu motoru, výměna krycí plachty
korby (zpuchřelá, párá se).
Online přístup TATRA DEALER PORTÁL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních
dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175,785 01 Šternberk.

Termín (doba) ukončení poskytováni služby: Do 4 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla do podniku
ve Šternberku.

Nabídková cena
Poskytovatel:

Druh nákladů: Stručný popis Jednotková cena
Počet

jednotek
Cena celkem

Náklady na vlastní Výměna ložisek předního zavěšeni kabiny 2nh;

kanystru na PHM 0,2nh; výměna zrcadla Inh;
výměna brzdových hadic 6nh; výměna
brzdových kotoučů a desek 8nh; výměna
kulových čepů brzdových válců 6nh; výměna
spojovacích tyčí 3nh; výměna zakládacích klínů
0,2nh; výměna držáků blatníků 2nh; výměna
hadic zvedání kabiny 2nh; výměna klínového
řemene l,5nh; výměna držáku filtru alternátoru
Inh; výměna odvodňovacích ventilů Inh;
výměna krytu odpojovače 0,3nh; výměna
podlahy nástavby 16nh; výměna krycího plechu
motoru 0,3nh; výměna plachty nástavby 2nh;
přetěsnění navijáku Inh; výměna oleje
v převodovce 0,5nh; přelakování kabiny 59nh;
oprava zkorodovaného rámu 32nh.

Materiálové náklady: Barva Mankiewicz 22kg 1
Olej převodový 75W90 11 litrů
Kanystr
2978820114
Zrcadlo zpětné horní pravé
2976920884



Hadice, FBD 11X350 DKL-DKL Ml8X1,5



3111132150
Podložka, 6,4 CSN 02 1702.1

Ostatní náklady: Doprava materiálu

Subdodavatel (...................................... )
Náklady na vlastní
výkony:
Materiálové náklady:
Kooperace:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH: 327 736,035

Nabídková cena celkem 327 736,035 Kč bez DPH, 396 560,60 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické:

Bc.

Digitálně podepsánoBc.
Ladislav Synáč
DN:C=CZ,
0=MINISTERSTVO
OBRANY, 011=1534,
CN=Bc. Ladislav Synáč,
L="Tychonova 1, 16000
Praha 6,

(el. podpis) Náčelník zařízení (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).
*) nehodící se škrtněte

SQJ nebude provedeno.-*
SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu. *

Tel.


