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Výzva k poskytnutí plnění č. 21221000351

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1,
160 00 Praha 6, zastoupená náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO
Mgr. Luborem KOUDELKOU, na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám.
Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „kupující“), Vás vyzývá v souladu
s čl. V. rámcové dohody číslo 191050426 (dále jen „dohoda“) a v souladu s podmínkami
v ní uvedenými k poskytnutí plnění veřejné zakázky

„Stany polní nafukovací“ p. č. 2/2021 (dále jen „Výzva“)

na dodávku 153 kusů stanů polních nafukovacích s příslušenstvím (dále jen „zboží“).

1. Kupní cena
Kupní cena za 1 kus zboží činí 587 624,00 Kč bez DPH.
Celková kupní cena za požadované množství zboží činí 89 906 472 Kč bez DPH.
Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Doba a místo plnění
Prodávající zahájí plnění VZ po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 210
kalendářních 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“).

3. Zboží může být odevzdáno i postupným dílčím plněním, přičemž rozsahem dílčího plnění
se rozumí odevzdání minimálně 7 kusů zboží.

Kontaktní osoba přejímajícího:
Július FARKAŠ

Žádám Vás o potvrzení této Výzvy v souladu s bodem 1. čl. V. dohody do 10 pracovních dnů
od obdržení této Výzvy. Potvrzenou Výzvu zašlete elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje na adrese hiips://nen.nipez.cz/.

Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Harisová., telefonické spojení +

Mr Massimo GNECCHI
jednatel společnosti

Mgr. Lubor KOUDELKA
náměstek pro řízení sekce
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