
Příloha č.l RD č. 201060358 
počet listů č. 1

Část 11: Kalibrace KMT ANV 20/20 a KMT ANV 126-001 pro údržbu NVG 235 198,59 Kč

Název pořizované komodity (Popis dílu)
Počet jednotek 
pro posouzení 

nabídek

Cena za jednotku 
v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč 
bez DPH % sazba DPH Cena celkem v Kč 

s DPH

Kalibrace KMT ANV 20/20 pro údržbu NVG 1 65 176,00 Kč 65 176,00 Kč 13 686.96 Kč 78 862,96 Kč
Kalibrace KMT ANV 126-001 pro údržbu NVG 1 129 203,00 Kč 129 203.00 Kč 27 132.63 Kč 156 335,63 Kč
Cestovné (vzdálenost z místa "sídla" kalibrační firmy do místa kalibrace "Chotusice". 700,00 Kč - Kč - Kč - Kč
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PROTOKOL
o předání a převzetí plnění (služby) 

č. xxxxx

MPL č.

Předávající: Přebírající:

Zastoupený: Zastoupený:

Mj Počet

V Dne

Za poskytovatele: ___________________________ ________________
Jméno, příjmení Podpis a razítko

{hůlkovým písmem)

Na základě výše uvedeného KMT ne / přebírám a prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené 
v tomto dokladu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.

Za objednatele:
Funkce, hodnost, jméno, příjmení 

{hůlkovým písmem)
Podpis a razítko
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Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

čj. Praha dne . 
Počet listů: 1

Výzva k poskytnutí plnění č.......................

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 
Praha 6, zastoupena náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO, na základě příkazu 
k zastupování Mgr. Luborem Koudelkou, na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO (dále jen 
„objednatel“), Vás vyzývá v souladu s čl. V. rámcové dohody ěíslo 201060358 (dále jen „dohoda“) 
a v souladu s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Nákup náhradních dílů, materiálu, servisu, oprav a služeb za úěelem zajištění 
funkčnosti leteckého záchranného vybavení a letecké výstroje“ (dále jen „výzva“) k poskytnutí 
služeb.

1. Požadovaná služba - popis
2. Cena za službu
Celková cena za službu činí..........................,- Kč včetně DPH.
Celková cena za službu bez DPH činí......... ,- Kč, sazba DPH ....% činí..........,- Kč.

Tato cena je nejvýše přípustná.

3. Doba a místo plnění
Prodávající zahájí plnění dílčí VZ po uveřejnění výzvy v Informačním systému registru smluv 
a plnění ukončí, tj. dodá zboží nebo poskytne službu do 10 měsíců k okamžiku uveřejnění výzvy 
v registru smluv.

Poskytovatel poskytne službu objednateli v místě plnění podle čl. VII odst. 1 rámcové dohody 
(dále jen „přejímající“).

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

Kontaktní osoba:................................ , telefonické spojení........................... , fax .......................

Mgr. Lubor Koudelka 
náměstek pro řízení 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
na základě příkazu k zastupování 

podepsáno elektronicky

titul, jméno a příjmení poskytovatele 
funkce

podepsáno elektronicky


