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OBJEDNÁVKA č. A-2016-7-028b

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

Předmět: OPRAVA NEBO ÚDRŽBA

Nabídkový list Odkaz z příslušné konzultace*): č. A-2016-7-028/06 Režim VYSOKÉ PRIORITY**):

Cena: 24 713 646,35 Kč bez DPH
ANO NE

Předmět Jednotlivé
služby:

Provedení generální opravy přistávacího podvozku u letounu A-319CJ MSN 3085.
Main Landing Gear LH:

Main Landing Gear RH:

Nose Landing Gear:

Číslo motoru: Číslo trupu: Sériové číslo:

MSN N/A

Specifikace Jednotlivé
služby:

Na základě původního nabídkového listu A-2016-7-028/04 ze dne 17. 1. 2017 objednatel
uje zabezpečit provedení generální opravy přistávacího podvozku letounu A-319CJ MSN
Rozsah generální opravy je stanoven následujícími MPD tasky: 321111-01-2, 322111-01-

1, 323100-08-1 a 323100-09-1.
Dále objednatel požaduje provedení následujících Service Bulletinů:
SB A320-32-1340, 32-1364, 32-1386, 32-1392, 32-1395, 32-1428, 32-1429.

Po přistavení letounu do místa provedení (Hamburk), bude demontován současný podvozek a
namontován pronajímaný podvozek, letoun bude moci opustit místo provedení. Na
demontovaném podvozku budou provedeny víše uvedené práce, které budou probíhat přímo u
výrobce podvozků ve společnosti SAFRAN v Gloucesteru. Po dokončení generální opravy bude
pronajatý podvozek demontován a na letoun bude namontován podvozek po GO opět v místě
provedení (Hamburk).

Datum zahájení služby je stanovena na pondělí 20. 2. 2017. Délka trvání demontáže/montáže
podvozku je 7 dní.

Po nálezech a vícepracech byl termín předání letounu posunut na 4. 3. 2017

Uvedená cena v nabídkovém listu č. A-2016-7-028/05 ze dne 18. 5. 2017 zahrnuje:

- generální opravu přistávacího podvozku včetně zapůjčení náhradního podvozku:
� montáž / demontáž původního podvozku,
� montáž / demontáž pronajatého podvozku,
� transport podvozku do / z místa provedení generální opravy (z Hamburku do

Gloucesteru a zpět),
� pronájem podvozku,
� provedení generální opravy podvozku,
� recertifikace pronajatého podvozku,
� provedení požadovaných Service Bulletinů (A320-32-1340; A320-32-1364; A320-32-

1386; A320-32-1392; A320-32-
� 1395; A320-32-1428; A320-32-1429),
� materiál nutný k provedení výše uvedených Service Bulletinů.

- vícepráce LHT:
� vícepráce 002
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� vícepráce 003
� vícepráce 005
� žádost o materiál M001
� žádost o materiál M002
� žádost o materiál M003
� žádost o materiál M004
� manhour report 01

- vícepráce SAFRAN:
� vícepráce 007
� vícepráce 008

Dodatek víceprací týkajících se zapůjčeného podvozku od společnosti SAFRAN z 2. 6. 2017:
� vícepráce 009

Vše je obsaženo ve finální nabídce A-2016-7-028/06 ze dne 6. 6. 2017

Ukončení služby a předání letounu: 10. 5. 2017.

Poskytovatel zajistí veškeré personální, technologické a technické prostředky nutné k provedení
požadované služby, veškerý potřebný materiál nutný k provedení služby, dále veškerý spotřební
materiál nutný k provedení služby a aktualizaci dokumentace letounu spojenou s provedením
požadované služby.

V případě, že se v rámci provádění plánované služby ukáže nutnost provedení další, neplánované
služby, poskytovatel neprodleně odešle objednateli tuto informaci. Objednatel vystaví novou
poptávku, na kterou bude poskytovatel reagovat formou nové nabídky k doplnění zjištěných
skutečností. Pokud bude potřeba objednatele ve věcech technických odsouhlasená, bude následně
zpracována a odeslána nová objednávka.

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*):

AMM, CMM definované v CEF MPD tasks.
SB uvedené ve specifikaci jednotlivé služby.
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Místo předání: Lufthansa Technik AG, Hamburg, Německo

Místo plnění:
Lufthansa Technik AG, Hamburg, Německo

SAFRAN Landing Systems, Gloucester, Velká Británie

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

06:00 / 20 / 02 / 2017

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

22:00 / 10 / 05 / 2017

Jménem Odběratele:

Funkce, křestní jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Datum a podpis
Telefonní a faxové číslo:

Telefon: +

Mobil: +

Fax: +

Vedoucí Starší Důstojník A-319

21. 6. 2017


