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A g entura log i s t iky
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Čj. Počet stran: 2, Přílohy: 1/3

Prabos plus a.s.
Komenského 9
763 21 Slavičín

Výzva k poskytnutí plnění č. 1/2020

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00
Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Agentury logistiky plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK, na
adrese Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „kupující“), Vás
vyzývá v souladu s čl. V. rámcové dohody číslo 171050277 (dále jen „dohoda“) a v souladu
s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Obuv sportovní 2017“ p. č. 1/2020 (dále jen „Výzva“) na dodávky obuvi sportovní.

1. Sortiment a množství požadovaného zboží:
Pol.
č.

Název zboží
Množství

párů
Cena za 1 pár
v Kč bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Cena celkem
včetně DPH

1. Obuv sportovní 2017
Celkem

Velikostní sortiment
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2. Kupní cena
Celková kupní cena zboží činí 10 183 166,40,- Kč včetně DPH.
Celková kupní cena zboží bez DPH činí 8 415 840,- Kč, sazba DPH 21 % činí 1 767 326,40,- Kč.
Tato cena je nejvýše přípustná.

3. Doba a místo plnění
Prodávající zahájí plnění VZ po zveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 120 dnů
po písemném potvrzení Výzvy.

Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 551220 Brno,
Štefánikova 53, 662 10 Brno (dále jen „přejímající“).

4. Zboží může být odevzdáno i postupným dílčím plněním, přičemž rozsahem dílčího plnění se rozumí
odevzdání minimálně 1 000 párů zboží.

Kontaktní osoba přejímajícího:

Žádám Vás o písemné potvrzení této Výzvy uznávaným elektronickým podpisem, podle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, do 10 pracovních dnů od obdržení této Výzvy. Podepsanou Výzvu zašlete prostřednictvím
datové schránky hjyaavk.

Kontaktní osoba:

plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Ing. Juraj VOZÁR
ředitel Agentury logistiky člen představenstva
podepsáno elektronicky Prabos plus a.s.

podepsáno elektronicky


