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Ministerstvo obrany 
Národní úřad pro vyzbrojování

odbor logistiky a zahraniční pomoci
náměstí Svobody 471/4, Praha 6 — Bubeneč, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

čj. V Praze dne . 2014
Výtisk č. 2 
Počet listů: 2

Věc: Výzva k poskytnutí plnění č.

Veřejný zadavatel Česká republika — Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 
jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky a zahraniční pomoci Národního úřadu pro 
vyzbrojování JUDr. Pavlína ČERMÁKOVA, na adrese Národní úřad pro vyzbrojování, odbor 
logistiky a zahraniční pomoci, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen ,,kupující“), Vás 
vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. V. rámcové smlouvy číslo 145410177 (dále jen 
„smlouva") a v souladu s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Polobotky, Boty letní pro VP‘‘ p. ě. xx/xxxx (dále jen „Výzva") na dodávky 
bot letních pro vojenské policisty.

1. Sortiment a množství požadovaného zboží:

Pol.
číslo

Název zboží Množství
pár

Cena za 1 
pár v Kč 
bez DPH

Cena 
celkem 

bez DPH

Cena 
celkem 

včetně DPH
1. Boty letní pro vojenské 

policisty
Celková kupní cena zboží

Velikostní sortiment bude upřesněn před podpisem Výzvy.

2. Kupní cena
Celková kupní cena zboží činí......................... ,- Kč včetně DPH.
Celková kupní cena zboží bez DPH činí......... ,- Kč, sazba DPH ....% činí........ ,- Kč. Tato cena
je nejvýše přípustná.

3. Doba a místo plnění
Prodávající zahájí plnění V Z po písemném potvrzení Výzvy a plnění ukončí do 90 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........ párů zboží.
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Kontaktní osoba přejímacího:............................., tel................. , fax .................

Žádám Vás o písemné potvrzení této Výzvy v souladu s bodem 1. čl. V. rámcové smlouvy 
do 10 pracovních dnů od obdržení této Výzvy. Potvrzenou Výzvu zašlete na adresu:.........

Kontaktní osoba: , telefonické spojení , fax

(funkce, titul, jméno a příjmení kupujícího) 
Podpis a razítko kupujícího

V dne

podpis a razítko prodávajícího


