
Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo 

obrany
Tychonova 1 
Praha 6 
160 00 Praha 6 
IČ: 60162694 
DIČ: CZ60162694 

(fakturační adresa)

VÝZVA K PLNĚNI
Číslo 376/2016-Pha

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré 
korespondenci.dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto 

objednávkou.

Banka : Česká národní banka

Čislo úč

Dodavatel Vojenský technický ústav, s.p. 
Mladoboleslavská 944 
19706 Praha 9-Kbely 
Tel.:
ICO: 24272523 
Bank.spoj.:!

Objednáváme u Vás: službu

na základě smlouvy č.2016030 kontrolu, seřízení a opravu detekčního systému PAVLA 2007 
práce provedte podle přiložené přílohy, po kontrole a seřízení provedte opravu zjištěných závad.

Cena nesmí překročit částku 557 058,59 Kč s DPH

Pozn.:

Záruka
(měs.)

Způsob dodáni Vyřizuje Kontakt Zboží převezme Kontakt
Termín dodáni
nejpozději do

osobně 30.9.2016

V pfipadé prodleni prodávajícího s dodáním služby ve sjednané Ihůté a odstraňánim zjištěných a prokázaných vad. je prodávajíc! povinen zaplatit kupujícímu za včas 
nedodanou službu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodleni, až do řádného spínání závazku a nebo odstrarváni vady Pokud budou u 
dodavatele zdanitelného plnénl shledány důvody k napínáni Institutu ručení za daA podle § 109 zákona č 235/2004 Sb . o dam z přidané hodnoty, ve znání pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany pft zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajiiténí daně podle § 109a tohoto zákona

Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve 
dvou výtiscích), která bude uhrazenu do 30 dni od 
obdrženi faktury. V případě změny sazby DPH bude 
účtováno dle předpisů platných a účinných v dobé 
zdanitelného plnéni.

Bez potvrzené objednávky nebude 
nákup realizován!

4.

Adresa pro doručeni faktury a zásilek v poštovním styku:

Ministerstvo obrany ČR

Vojenské zařízeni 684800 Praha Tychonova 1
160 01 Praha 6

Adresa pro doručeni zboží a služeb:

U vojenské nemocnice 1200 Praha 6 Střeéovice 
(Areál Ústřední vojenské nemocnice budova E, 3.patro)
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P.č. název náhradního dílu
Měrná

jednotka
(MJ)

Počet MJ

1 Kontrola počítače a software ks 2

2 Výména akumulátoru počítače ks 1

3
Oprava prasklého tólesa stativu satelitu - spojení téleso- 
noha

ks 1

4 Kontrola funkčnosti satelitu a jeho nastavení ks 4

5 Výměna baterie v satelitu S6.1.S6.2.S6.3 a S6.4 ks 4

6 Výména meteo čidla ks 1

7 Výména GPS ks 1

8 Kontrola funkčnosti čidla zjišťování BIO agens ks 4

9 Kontrola funkčnosti zařízení na snímkováni ks 4

10
Kontrola kapacity akumulátorů ve schránkách
C6AKB1 .C6AKB2, S6.1AKB1. S6.1AKB2, S6.2AKB1,

ks 10

11
Výména akumulátoru ve schránkách pro napájení
antény a satelitů

ks 10

12
Kontrola funkčnosti sondy Samba CIR S6.1Sc, S6 2Sc,
S6.3SC a S6.4Sc

ks 4

13 Kontrola akumulátoru v Samba CIR ks 4

14 Výména akumulátoru v Samba CIR ks 4

15
Kontrola funkčnosti Samba T S6.1Ss.S6.2Ss.S6.3Ss a 
S6.4Ss

ks 4

16 Kontrola akumulátoru Samba T ks 4

17 (Výména akumulátoru Samba T ks 4

Celková cena

Cena za
MJ bez DPH 21%

DPH realizace práce ANO/NE


