
Příloha č. 3 ke Smlouvě Č. 155210203

OBJEDNÁVKA Č. A-2017-2-032

podle článku 2.3.1 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-115C1 Č. 155210203

Předmět: OPRAVA NEBO ÚDRŽBA

Nabídkový list Odkaz z příslušné konzultace*):

N/A A-2017-2-032/01 13 655 059,- bez DPH

Režim VYSOKÉ PRIORITY"):

ANO NE

Předmět Jednotlivé
služby:

Provedení plánované údržby 120MTH na letounu A-319CJ MSN 3085
v souladu s platnými postupy a předpisy v civilním letectví. Dodavatel kromě jiného
uvede místo (MRO) provedení údržby. Stanovení ceny se musí řídit uzavřenou
Smlouvou č.155210203 a cena musí obsahovat všechny nutné náklady s spojené s
provedením poptávané údržby.

Číslo motoru: Číslo trupu: Sériové číslo:

N/A N/A

Specifikace Jednotlivé
služby:

Odběratel přistaví dodavateli letoun MSN 3085 do MRO k provedení údržby včetně
prací uvedených v příloze 1,2,3 a 4. Provedení poptávané údržby musí proběhnout během
jedné návštěvy letounu v MRO. Dodavatel zajistí veškeré personální, technologické a
technické prostředky nutné k provedení požadované údržby, veškerý potřebný
materiál nutný k provedení údržby, dále veškerý spotřební materiál nutný k provedení
údržby a aktualizaci dokumentace letounu spojenou s provedením požadované údržby.
Termín započetí provedení údržby je požadován nejpozději 23.4.2017
a musí být stanoven počet dní provádění této údržby. Termín ukončení plánované údržby musí
být 10.5.2017. Tyto termínové údaje požaduje Odběratel dodat co nejdříve předem písemným
sdělením. Odběratel si vyhrazuje právo navržený termín údržby odmítnout z důvodu vytížení
letounu Poté musí být na základě oboustranné dohody nalezen nový vyhovující termín. V
ostatním se vše řídí Smlouvou č.155210203.

Seznam náhradních dilú
poskytnutých Odběratelem
podle článku 5.3 Smlouvy*)

Č.
Název Specifikace

JEDNOTKY
Počet

jednotek

vyměněny podle článku 5.4.
Smlouvy*)

Č.Seznam Dílů, které budou
Název Specifikace

JEDNOTKY «
Počet

jednotek

Oprava nebo údržba
provedena v souladu si: Uveďte technickou dokumentaci pro opravu nebo část technické dokumentace pro opravu část' letounu

Místo předání: VÚ 8407 MLADOBOLESLAVSKÁ PRAHA 9

Místo pinění: VÚ 8407 MLADOBOLESLAVSKÁ PRAHA 9

Datum zahájení Jednotlivé služby *):
Hodina / den / měsíc / rok

15:00/23.4.2017

Datum dokončení Jednotlivé služby *):
Hodina / den / měsíc / rok

15:00/11.5.2017

Jménem Odběratele:
Funkce, křestní jméno, příjmení

(hůlkovým písmem Datum a podpis
Telefonní a faxové číslo:

nevyplňujte u režimu Vysoké priority
**) nehodíci se škrtněte
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*) nevyplňujte u režimu Vysoké priority
nehodící se škrtnete


