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VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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1 - Specifikace požadované služby
Ve
dne:

Specifikace požadované služby
Stará Boleslav
Studie úpravy posádkové

Stará Bol eslav.

stavu posádkové

•

Zhodnocení

•

úprava
a okolí (úprava cílového prostoru
Návrh terénních úprav
z celého prostoru vyhrazeného pro
apod „ tak aby bylo možno
zbraní:
použití
k

Pistole GLOCK 17 munice 9 x 19;
pistole PHANTOM munice 9 x 19;
pistole vz. 82 munice 9 x 18 Makarov;
samopal Heckler - Koch MP 5 A3 munice 9 x 19;
puška BREN 805 Al ,A2 munice 5,56 x 45 (223 REM);
puška M6 A2 munice 5,56 x 45 (223 REM) ;
puška M4 A2 munice 5,56 x 45(223 REM);
samopal vz. 58 munice 7,62 x 39;
a jejich repliky, krátké i dlouhé, bez omezení ráže ,
histo rické
všechny
sférickou nebo ogiv ální
prachem a
nabíjené
broky o maximální velikosti 2 ,5 mm.
prachem a
- brokovnice, nabíjené

-

•

Návrh technických
zbraní (zábrany nad prostorem

•

Terénní úpravy a technické
(Hardox 600) a papírové

•

Zpracování a
a munice, jako
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k provoznímu
14 odst. 3 písm. b).
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