
Nabídkový list Odkaz z příslušné konzultace*):

A-2017-5-048/0I, Cena defektace: 66 528,- bez DPH

Režim VYSOKÉ PRIORITY**):

ANO NE

Příloha Č. 3 ke Smlouvě Č. 155210203

OBJEDNÁVKA Č. A-2017-5-048

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

Předmět: OPRAVA NEBO ÚDRŽBA

Předmět Jednotlivé
služby:

Název: 2ks DVD Player
Označení (PN): 300-0001-01
Výrobní číslo (SN):
Výrobní číslo (SN):
Důvod demontáže: viz příslušný PRT

Číslo motoru: Číslo trupu: Sériové číslo:

N/A N/A

Specifikace Jednotlivé
služby:

Na základě nabídkového listu Č. A-2017-5-048/01 ze dne 8.6. 2017 proved'te defelctaci předmětu
služby u externího opravce za učelem zjištění celkové ceny opravy. Po provedení defektace
poskytovatel předloží objednateli aktualizovanou písemnou nabídku na opravu předmětu služby,
která bude provedena až na základě písemného souhlasu objednatele resp. vystavení
aktualizované objednávky na opravu. Spolu s aktualizovanou nabídkou na opravu zašlete zprávu
o nálezech s popisem prací, které je nutno provést a seznam dílů včetně PN, které je nutné
vyměnit, tak aby předmět konzultace mohl být uveden zpět do provozuschopného stavu.
V případě zjištění, že oprava nebude pro objednatele rentabilní, tak si objednatel vyhrazuje právo
poptávanou službu neobjednávat.

Seznam náhradních dílů
poskytnutých

Odběratelem podle
článku 5.3 Smlouvy*)

Č Název Specifikace
JEDNOTKY . Počet

jednotek

Seznam Dílů, které
budou vyměněny podle
článku 5.4. Smlouvy*)

Č. Název Specifikace JEDNOTKY . Počet
jednotek

Oprava nebo údržba
provedena v souladu s*):

VCMM

Místo předání: VÚ 8407, PRAHA 9 - KBELY

Místo pinění: VÚ 8407, PRAHA 9 - KBELY

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

shodný s datem na předávacím protokolu

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

30 kalendářních dnů od data zahájení služby

Jménem Odběratele:

Funkce, křestní jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Datum a podpis
Telefonní a faxové číslo:

VSD

14.6.2017

T: +
M: +
F: +

nevyplňujte u režimu Vysoké priority
**) nehodíci se škrtněte


