
Nabídka na poskytování služby

na základě požadavIcového listu č. 2/2018 — VZ 1534
podle dohody Č. 175110189

Objednatel: Česká republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Jehož jménem jedná:

Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk

Jehož jménem jedná: na základě piné moci Ing.

gener
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Typ/modifikace techniky: T 810 6x6.1R VALNíK
Uživatel techniky:
Dislokace techniky: Vojenský újezd Hradiště

hodnost, mut, jméno, pfíjmeni

Zástupce uživatele (velitel (echniky/stanice)
hodnost mutJméno. pflimeně — Telefon (pevná. mob):

Evidenční číslo:

Rok výroby:

SOJ ano/ne; rozsah: NE

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Výměna zrcadla zpětného hlavního na
levé straně kabiny, výměna zrcátka zpětného horního levého úpiného, výměna okna levých dveří kabiny, výměna
svítilny obrysové na levé straně kabiny. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody)
4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílu 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: u uživatele, tedy Vojenský újezd Hradiště.

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 29.3.2018.

Nabídková cena
Poskytovatel:

Druh nákladů: Stručný popis Jednotková cena
Počet

jednotek
Cena

celkem

Náklady na vlastní
výkony:

Demontáž dveří Inh, montáž okna 0.5nh,
demontáž/montáž zpětného zrcátka 0,5nh,
demontáž a montáž obrysového světla 0,5

nh, zkouška těsnosti 0,5nh, zkušební jízda
Inh, administrace zakázky I ,5nh.

Materiálové
náklady:

Sklo boční levé

Zrcadlo zpětné horní levé
Zrcadlo zpětné hlavní
Obrysové světlo na kabině horní levé

Kooperace:
Ostatní náklady: Přepravné a ubytování —2 mechanici jedním

výjezdem odstraní závady u PL I a 2/2018

Doprava materiálu Kopřivnice - Šternberk —
poměrná část na PL Č. 1, 2/2018 VZ 8129 a
PL 1,2/20.18 VZ 1534.

Subdodavatel ( )
Náklady na vlastní
výkony:
Materiálové
náklady:
Kooperace:
Ostatní náklady:
Celkem bez DPH: 59 723,05



abídková cena celkem 59 723,05 Kč bez DPH, 72 264,89 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické:
umí, jméno příjmení, telefon

Ve Stemberku dne: 1.32018 Ve Vojenskéln újezdu Hradiště dne: 16 -U3'2018

Za poskytovatel generální ředitel Za objednatele
(et. podpis) Náčelník zařízení (hodnost, titul, jméno, příjmert1, el., podp

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními st

zákona Č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50000,- KČ bez DP
*) nehodíeí se škrtněte

ami účinnosti dne mluv vodle


