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ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. irS420092

Typ vozidla: RZ vozidla:

Číslo Poiadavkového
listu, ke kterému se
zjištění vztahuje:

T-815 8x8 Multilift

MK.1V
024-50-74 PL 26/2017

Popis provedených
zkoušek a testů

Provádění prací na základě PL 26

Popis vlastního
kontrolního zjištění

a návrh na odstranění
závady

V průběhu prací bylo zjištěno, že 7 kusů klínových rozvíračů dodaných

z armádních zásob má špatné závity a proto jsou nepoužitelné pro opravu.

Nákup klínových rozvíračů PERROT

Počet hodin na zjištění
rozsahu poruchy

(závady)

Zjištěno v průběhu prací

podle PL 26

Počet hodin stanovený
na provedení dalších

úkonů

Nejsou

Přehled a ceny
potřebného materiálu

Klínový rozvírač PERROT lks - 12876 Kč - 7 ks 90132.00 Kč

Přehled a ceny
potřebných kooperací

Nejsou 0.00

Přehled a ceny dalších
úkonů

Nejsou 0.00

Návrh termínu
zahájení díla

Po podpisu Zápisu o DÚ Návrh termínu
ukončení díla

Do 40 dnů po podpisu
Zápisu o DÚ

Celková cena v součtu
všech uvedených

nákladů za provedení
dalších úkonů uvedená

v Kč bez DPH

90132.- Kč

Celková cena v součtu
všech uvedených

nákladů za provedení
dalších úkonů uvedená

v Kč s DPH

109059.72 Kč

Technická
dokumentace

zhotovitele

dle přílohy č. lOSoDč. 165410163

Podpis zástupce
zhotovitele

oprávněného jednat ve
věcech technických

a razítko

Dne 20.3.2017 ing. J
Vojenský technický ústav, s.p.

závod VTÚPV

jedlého 631 „
1 Vyškov W

zítko



Vyjádření ZOVT
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hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko apodpis

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 40 pracovních dnů
po písemném potvrzení tohoto zápisu.

Vu \J I dne 2017 V Praze dne 13. 3 2017

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p.

Mgr. Jiří PROTIVA

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory
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