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Nabídka na poskytování služby - BO
na požadavkového listu 102/2016 podle smlouvy 145110100

Objednatel: éeská republika - Ministerstvo obrany Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. sr.o.
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

Ing. Tomáš
Jehož jménem jedná: Ing. Petr Kratochvíl

Jehožjménem jedná:

Kontaktnl osoba: Ing. Daniel
Kontaktnl osoba: Ing. Stanislav SRBA
Telefon:

Uživatel techniky: (kryci název útvaru) 442800
Typ/modifikace techniky: BVP-2 VOZIDLO Dislokace techniky: Hranice

BOJ
pplk. Ing. Bc. Jan Zezula

893-86-15 ..........................„ .......... „ .........

velitel útvaru

Rok výroby: 02.11.1998 hodnost, titul, jméno. pfíjmení

Ustupce uživatele (velitel techniky/stanice)
SOJ ano/ne; rozsah: ANO - kontrola por. Bc.

ltodnosr. titul.jméno, - telefon.

Vyjádfeni zástupce SOJ k provedeni SOJ: SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.
1r«- 1 ('· 'i „

· - 2 ·09· 2016 Ing. Jaro av Fo ánek ·!"·:
telefonu: 585 083 136, 601585200 „„„„„.. „„„„„„„„„„„„„„„„„„.„.'.'i.I'l'

hodnost, titul, jméno, ptijmení, razltko a podpis

Popis poskytováni služby, technická dokumentace pro poskytováni služby: Dle kontrolního zápisu 0102/2016 - BO.
Mlsto: Olomoucká 1841/175, 785 01 Štemberk

Termín (doba) poskytováni služby: Do 2 od zahájeni prací na vozidle BVP-2. V
vzhledem k rozpracovanosti zakázek je termln zahájeni prací od 1.10.2016. Podmlnkou je
odsouhlaseni zahájeni v poslednlm týdnu 2016.

Nabídková cena
Poskytovatel:

Jednotková
Cena

Druh popis
jednotek

celkem (bezcena
DPH\

Náklady na vlastní Oprava krytu prostoru uloženi AKB, oprava svazku
výkony: elektroinstalace AKB, oprava palivových trubek a

pryžových hadic, oprava stropní svítilny, oprava stropní
desky PAO, oprava trubky odsáváni splodin, oprava
poškozených oprava palivového potrubí a hadice
ke oprava kruhu sání, oprava pfepážky, oprava
vnitl'ního demontáž oprava kabeláže,
kontrola, montáž odzkoušeni, oprava bloku fizení
stabilizace, oprava ohrádky levé, oprava oprava

pro PKT, oprava nábojnic,
materiálu, zpracováni ostatní

administrativnl a režiinf náklady.
Materiálové
nákladv:
Koooerace:
Ostatní náklady:
Subdodavatel:
Náklady na vlastni
wkony:
Materiálové
nákladv:
Koooerace:

Celkem bez DPH: 246 597,20
Nabídková cena celkem: 246 597,20 bez DPH, 298 382,55 s DPH.



Z'stupce poskytovatele: ...... Ing. Daniel KM\a ................
1itui.jméno, pfijmeni, Je/efon

Ve Štemberku dne: 30.820 .

_ 106 .o.
Za posk)1ovalele. j.. .'\' .

\ Sekretanét .spo
11'.:: 6457387-7. www.excaliburarmy.cz.

dne:
19. 09. 2016

Za objednatele:


