
-1 6 5 1 2 03 85
A500X015SCIY

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 74/2016 (poř. č./rok) podle smlouvy č. 145110100

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova l, 160 01 Praha 6

Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Dvořáček 

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav SRBA

Poskytovatel: EXCAUBUR ARMYspol.sr.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk 

Jehož jménem jedná: Ing. Petr Kratochvíl

ax:
E-mail:

Kontaktní osoba: 
Telefon:

E-mail:

Ing. Daniel Káňa

Typ/modifikace techniky:

Evidenční číslo:

Rok výroby:

SOJ ano/ne; rozsah:

BVP-2 VOZIDLO 
OBRNĚN. BOJ

896-72-39

Uživatel techniky: (krycí název útvaru) 662401 
Dislokace techniky: Olomouc

pplk.. Ing. Petr KLEPÁČEK

1989
■velitel útvaru

hodnou, titul, jméno. pHjmenl

Ano - konečná kontrola
Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)

por. Ing. Svatopluk Krumnikl, 973 404 537, 601 580 541
_____ ________________ hodnost, titul, jméno.)

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ bude provedeno v požadovaném r<

2 0 -07- 2016
Číslo telefonu: 585 083 136,601 585 200

inosi, lim i, jmčno!ptjpne*i-telefon:

T MMMWBBÉT 7

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytováni služby: Dle kontrolního zápisu č. 074/2016.
Místo: Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

Termín (doba) ukončeni poskytování služby: Do 30.10.2016.

Nabídková cena
11 Poskytovatel: j

Druh nákladů:
1 ------------------------------ ■

Stručný popis
Jednotková

cena
Počet

jednotek
Cena celkem 
(bez DPH)

Náklady na vlastní
výkony:

Demontáž kompresoru, oprava, přetésnéni, přezkoušení 
a zpětná montáž se zkouškou ve vozidle, demontáž 
vstřikovacího čerpadla, oprava, přetěsnění, přezkoušeni a 
zpětná montáž se zkouškou ve vozidle, oprava 
elektroinstalace a světlometů, zkouška, převzetí, předání 
materiálu, zpracování protokolů, ostatní administrativní a 
režijní náklady.

85 027,00 I 85 027,00

Materiálové
náklady:
kooperace:
Ostatní náklady:

11 Subdodavatel i
Náklady na vlastní
výkony:

1 ...........
i

Materiálové
náklady:
Kooperace: |

11 Celkem bez DPH: 85 027,00
Nabídková cena celkem. 85 027,00 Kč bez DPH, 102 882,67 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele:.......Ing. Daniel Káňe................ 9 R 4)7- ?filK
titul, jména příjmení, telefon P st* sis, i 0 U/ iU 10

Ve Šternberku dne: 18 7-2016 /\l V > ' dne:

122 EXCALipUR ftRMrypol. 8 f.O.
i)

/a Za objednatele: A/
Ing. Tomáš Dvořáč^íS^^

S/
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KONTROLNÍ ZÁPIS EXCALIBUR ARMY spol. s r. o.,
£. 074/2015

na poskytnuti služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) 
smlouvy {, 145110100 

dle Požadavkového listu č. 74/2015

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl, III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové 
kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

Poškozené gufero kompresoru, nefunkční kompresor, únik paliva ze vstřik, čerpadla, 
nefunkční hlavní světlomet a levé zadní obrysové světlo, vadný ventil odkalení ejektorové 
skříně, vadný elektropneumatický ventil EK 48.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar 662401 Olomouc

™ i™

3. Způsob provedení kontroly: '
, t!

Kontrolní prohlídka byla provedena v tomto rozsahu:
- Kontrola tlaku vzduchu při spuštěném motoru, vizuální kontrola úniku oleje
- Vizuální kontrola vstřikovacího čerpadla na únik paliva
- Vizuální kontrola elektroinstalace světel
- Funkční zkouška ventilu odkalovaěe
- Kontrola ventilu EK-48 při spuštěném motoru

4. Kontrolní zjištěni:

- Nízký tlak vzduchu, úniku oleje
- Únik paliva ze vstřikovacího čerpadla
- Nefunkční světlomety

- Nezjištěna závada ventilu odkálovače - funkční
- Nezjištěna závada ventilu EK-48 * funkční

5. Návrh na odstranění nedostatků:

- Oprava kompresoru, přezkoušení
- Oprava vstřikovacího čerpadla
- Oprava elektroinstalace ke světlometům

6. Cenová kalkulace:

Rozsah prací po skupinách 
a podskupinách

Počet
hodin

Práce v Kč 
(bez DPH)

Mat. v KČ 
(bez DPH)

Kooperace 
v Kč

(bez DPH)

Celkem 
v Kč

(bez DPH)

Cena za 
úkol v KČ 
(s DPH)

Demontáž kompresoru, 
oprava, přetěsnění, 
přezkoušení a zpětná montáž 
se zkouškou ve vozidle

■ — 1 1 —
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Demontáž vstřikovacího 
čerpadla, oprava, přetčsnění, 
přezkoušení a zpětná montáž 
se zkouškou ve vozidle

_ _ ■ i — —
Oprava elektroinstalace a 
světlometů, zkouška ■
Převzetí, předání materiálu, 
zpracování protokolů ■
Ostatní administrativní a 
režijní náklady ■
Celkem za vozidlo

7. Technická dokumentace:

TP-EX-002-12 Bojové vozidlo pěchoty BVP-2, Generální oprava, článek 6.7.61- stacionární 
zkouška.

8. Termín provedení dílčího plnění:

Do 30.10.2016.

Ve Šternberku dne: 18.7.2016


