
Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 155210203

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

OBJEDNÁVKA č. A-2017-5-055

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

Předmět: OPRAVA NEBO ÚDRŽBA

Jménem Odběratele:

Funkce, křestní jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Datum a podpis
Telefonní a faxové číslo:

10.7.2017

T:
F:

Nabídkový list Odkaz z příslušné konzultace*): Režim VYSOKÉ PRIORITY**):

A-2017-5-055/01 1 581 055,- bez DPH ANO NE

Předmět Jednotlivé
služby:

Provedení plánované údržby typu R check (R_CEF) a odběratelem požadovaných SB
(inspekcí/modifikací) na letounu A-319CJ MSN 2801 v souladu s platnými postupy a
předpisy v civilním letectví.

Číslo motoru: Číslo trupu: Sériové číslo:

N/A N/A

Specifikace Jednotlivé
služby:

1. Odběratel požaduje provedení plánované údržby typu „R check“ (R_CEF) v souladu
s platným „Maintenance Program Rev 07“ ze dne 27.10.2016 a
2. Odběratel požaduje provedení požadovaných SB (inspekcí/modifikací):
A320-27-1183, A320-31-1 492, A320-73-1112, CFM56-5B 73-0285 a A320-32-
1444 na letounu A-319CJ
Odběratel přistaví dodavateli letoun do MRO Lufthansa Technik AG, Hamburk,
Německo k provedení údržby v termínu 4.-9.8.2017.
Požadovaný čas příletu do MRO: 4.8.2017 v 6:00.
Provedení objednané údržby musí proběhnout během jedné návštěvy letounu v MRO.
Dodavatel zajistí veškeré personální a technologické 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.
Případné požadavky na výměnu dílů nebo odstranění odložených závad apod. budou řešeny
formou víceprací, které musí být předem oboustranně písemně odsouhlaseny.

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*):

platnou dokumentací

Místo předání: MRO Lufthansa Technik AG, Hamburk, Německo

Místo plnění: MRO Lufthansa Technik AG, Hamburk, Německo

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

6:00 / 4.8.2017

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

20:00 / 9.8.2017


