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Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou dohodu: 

I. 
úvodní ustanovení 

1. Účelem této Rámcové dohody je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního

zásobování objednatele kancelářskými židlemi (dále také „zboží"), včetně jejich dopravy a

montáže.

2. Na základě této Rámcové dohody bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních

potřeb objednatele uzavírat prostřednictvím elektronického tržiště (dále jen „e-tržiště")

jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží, dopravu a montáž postupem stanoveným touto

Rámcovou dohodou.

3. Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto

Rámcovou dohodou, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 „Specifikace zboží".
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li. 

Předmět Rámcové dohody 

a postup pro uzavírání kupních smluv v režimu e-tržiště 

1. Předmětem této Rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této

Rámcové dohody uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění, tj. jednotlivé dodávky

určitého počtu kancelářských židlí podle přílohy č. 1 „Specifikace zboží", tj. podrobného popisu

dodávaného zboží dodavatelem objednateli včetně montáže.

2. Jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem

podle této Rámcové dohody v režimu daném nastavením systému e-tržiště.

3. Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. jednotlivou kompletní

dodávku zboží formou objednávky, jež je návrhem na uzavřE!ní kupní smlouvy. Objednávka musí

obsahovat zejména:

• předmět koupě, tj. dodávku zboží splňující parametry podle přílohy č. 1 „Specifikace

zboží",

• počet kusů zboží, přičemž množství nemusí odpovídat předpokládanému množství podle

přílohy č. 2 „Nabídková cena",

• jednotkové ceny zboží podle přílohy č. 2 „Nabídková cena",

• výslednou kupní cenu za předmět koupě automaticky vygenerovanou systémem e

tržiště,

• místo plnění podle článku Ill. této Rámcové dohody,

• kontaktní osobu objednatele v místě plnění.

4. Objednatel připouští, že dodavatel v průběhu trvání rámcové dohody může nabídnout

objednateli k odběru jiný typ kancelářské židle nebo potahové látky za předpokladu, že splňuje

parametry uvedené jako minimální v příloze č. 1 „Specifikace zboží" a objednatel typ kancelářské

židle na základě předloženého vzorku schválí. Objednatel má právo jiný typ židle než vysoutěžený

ve výběrovém řízení neschválit. Jednotková cena podle přílohy č. 2 „Nabídková cena" a min. doba

záruky 36 měsíců musí být zachována.

S. Objednatel stanovuje, že min. počet objednaných židlí jednotlivou kupní smlouvou/objednávkou

bude S ks.

6. Předpokládané množství zboží uvedené v příloze č. 1 „Specifikace zboží" je nezávazné a pouze

orientační pro účely definování modelu dodávek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být

oproti předpokladu odlišná.

7. Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy, písemně potvrdit

a nejpozději do 10 pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Dodavatel

objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splnění písemného potvrzení

objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto

případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím
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e-tržiště doručena objednateli ve stanovené lhůtě. Písemným potvrzením objednávky

dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.

8. Objednatel řádnou dodávku zboží převezme a zaplatí za ní kupní cenu podle kupní

smlouvy/objednávky.

9. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním

předávacího protokolu (dodacího listu) kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku Ill. této

Rámcové dohody.

10. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním

předávacího protokolu (dodacího listu) příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou

v článku Ill. této Rámcové dohody.

11. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu dodávku zboží.

12. V případě, že bude na kupní smlouvě/objednávce uvedena jiná kontaktní osoba objednatele

nebo dodavatele, než je uvedena v článku Ill. této Rámcové dohody, plní povinnosti objednatele

při převzetí nebo předání zboží tato osoba.

13. Změna kontaktní osoby dodavatele nebo objednatele uvedená v záhlaví této Rámcové dohody

musí být druhé straně oznámena písemně. Tato změna není důvodem pro uzavření dodatku

k rámcové dohodě.

Ill. 

Místo plnění 

Místem plnění jsou pracoviště NKÚ uvedená v tabulce. Tato pracoviště jsou zároveň i místem 

případného předání židlí do opravy a opětovného dodání židlí po opravě. 

Případná změna kontaktní osoby na pracovišti NKÚ či případná změna dislokace pracoviště NKÚ 

v rámci uvedené lokality nevyžaduje formu dodatku této Rámcové dohody. 

místo plnění 
kontaktní osoba 

telefon 
e-mailová adresa

sídlo NKÚ, Praha 7, Jankovcova 1518/2 
Havelíková Zuzana 

702 207 909 
zuzana.havelikova@nku.cz 

školicí středisko NKÚ, Přestavlky u Slap 288 
Ing. Bendová Ema 

602 696 147 
ema.bendova@nku.cz 

Územní odbor Liberec, třída 1. máje 97 
Junová Valerie 

724 061 374 
valerie.junova@nku.cz 

Územní odbor Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36 
Jeníkovská Marcela 

720 043 502 
marcela.jenikovska@nku.cz 

Územní odbor Plzeň, Martinská 141/2 
Benediktová Milena 

720 043 415 
milena.benediktova@nku.cz 

Územní odbor české Budějovice, Dr. Stejskala 111/6 
Nováčková Drahomíra 

725 313 241 
drahomira.novackova@nku.cz 
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Územní odbor Hradec Králové, Habrmanova 19 
Jacková Lucie 

727 916 738 
lucie.jackova@nku.cz 

Územní odbor Jihlava, Tolstého 1914/15 
Kalášková Alena 

724 073 747 
alena.kalaskova@nku.cz 

Územní odbor Brno, Kotlářská 53 
Kolářová Martina 

724 062 551 
martina.kolarova@nku.cz 

Územní odbor Ostrava, čs. legií 5 
Kropáčková Marcela 

724 087 242 
marcela.kro12ackova@nku.cz 

Územní odbor Olomouc, Na Šibeníku 1179/5 
Koubková Eva 

720 043 548 
eva.koubkova@nku.cz 

IV. 

Doba plnění a podmínky dodání 

l. Dodavatel bude dodávat dílčí plnění, tj. konkrétní dodávky zboží dle jednotlivých kupních

smluv/objednávek v dodací lhůtě nejpozději do 6-ti tý€1nů od uzavření kupní smlouvy podle

článku li. Odst. 7této Rámcové dohody.

2. Splněním předmětu dílčího plnění se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas

dodaného a smontovaného zboží. Dodávku zboží dle kupní smlouvy/objednávky převezme

kontaktní osoba objednatele uvedená v článku Ill. této Rámcové dohody podpisem předávacího

protokolu (dodacího listu).

3. Dodavatel se zavazuje, podle místa plnění, písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby

uvedené v článku Ill. této Rámcové dohody nebo na kupní smlouvě/objednávce a také v kopii na

e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví této Rámcové dohody

oznámit nejméně 3 pracovní dny předem přesný termín dodávky zboží a připravenosti k jejich

montáži. Kontaktní osoba objednatele uvedená v článku Ill. této Rámcové dohody potvrdí termín

dodavateli písemně e-mailem (odpověď dodavateli na jeho e-mail) a současně zašle tuto
odpověď v kopii na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví této

Rámcové dohody.

4. Po montáži zboží dodavatel odveze veškerý obalový materiál k ekologické likvidaci.

v. 

Kupní cena a platební podmínky 

l. Cena za celkové plnění na základě této Rámcové dohody je stanovena celkovým finančním

limitem 1 750 000 Kč bez DPH.

2. Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě precerpán. Pokud dojde

ke skončení této Rámcové dohody uplynutím doby určité stanovené na 48 měsíců od podpisu
této Rámcové dohody oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení

stanoveného celkového finančního limitu 1 750 0000 Kč bez DPH, zůstává tento limit

nedočerpán.
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3. Jednotková cena za zboží je uvedena v příloze č. 2 „Nabídková cena" a je cenou neJvyse

přípustnou. Zahrnuje veškeré náklady související s dodávkou zboží včetně nákladů na dopravu,

složení zboží, rozbalení a montáž na pracoviště NKÚ uvedená v článku Ill. této Rámcové dohody

vč. odvozu veškerého obalového materiálu k ekologické likvidaci z těchto pracovišť a

odstraňování záručních vad po dobu záruky v délce 36 měsíců.

4. Kupní cenu za dodávku zboží podle kupní smlouvy/objednávky objednatel uhradí na základě

faktury vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové dohody (číslo objednatele vyznačené

v jejím záhlaví) a číslo konkrétní kupní smlouvy/objednávky v případě jejího vygenerovaní

systémem e-tržiště. Přílohou faktury musí být předávací protokol (dodací list) potvrzený

kontaktní osobou objednatele uvedenou podle místa plnění v článku Ill. této Rámcové dohody.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné

údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu

vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě doba

splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny

správné údaje a náležitosti podle této Rámcové dohody objednateli.

6. Splatnost kupní ceny za dodávku zboží podle kupní smlouvy/objednávky je stanovena na 15

kalendářních dní od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je

fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného na

faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60

dnů.

7. Objednatel neposkytuje zálohy.

8. Změna jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 „Nabídková cena" je možná pouze na základě

změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

9. Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této

Rámcové dohody.

VI. 

Sankce 

1. Pro případ prodlení s dodávkou zboží v dodací lhůtě smluvní strany sjednávají slevu 1000 Kč

z kupní ceny této dodávky zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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3. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době bude objednatel uplatňovat smluvní pokutu

ve výši 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je dodavatel v prodlení, a za

každý i započatý den prodlení s odstraněním této vady.

VII. 

Podmínky dodávky a montáže kancelářských židlí (zboží) 

1. Objednatel umožní dodavateli přístup na určené místo plnění na pracovišti podle článku Ill. této

Rámcové dohody. Objednatel podle svých možností poskytne veškerou součinnost k zajištění

parkovacího místa v místě plnění podle článku Ill. této Rámcové dohody pro parkování vozidla

dodavatele, avšak není to jeho povinností.

2. Dodavatel je povinen při plnění předmětu kupních smluv/objednávek na základě této Rámcové

dohody dodržovat příslušné české technické normy (Č�N, ČSN EN, ČSN ISO) stanovené touto

Rámcovou dohodou za závazné a obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologické předpisy a rovněž

bezpečnostní, protipožární a případně další vnitřní předpisy objednatele, se kterými bude podle

místa plnění kontaktní osobou uvedenou v článku Ill. této Rámcové dohody seznámen.

3. Dodavatel je povinen řídit se při dodávce zboží příkazy objednatele s tím, že na případnou

nevhodnou povahu příkazu je dodavatel povinen objednatele upozornit.

VIII. 

Záruka za jakost 

1. Dodavatel poskytuje na jednotlivá dílčí plnění, tj. na každou jednotlivou kompletní dodávku zboží

podle jednotlivých kupních smluv/objednávek na základě této Rámcové dohody záruku za jakost

po dobu 36 měsíců od uskutečnění dodávky zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání

předávacího protokolu (dodacího listu) kontaktními osobami obou smluvních stran.

2. Odběratel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady

dodavateli na adresu complete offer s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice,

Ludmila Vikar-777 916 630, ludmila.vikar@complete-offer.cz.

3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

4. Reklamované vady na dodaném zboží se dodavatel zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného

odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena

odstraněním vady opravou, jinak bude vadné zboží dodavatelem vyměněno za stejné, nové,

nepoužité zboží bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne dodavatel
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objednateli přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu vady je 

rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru nábytek, na kterém se obě smluvní stany 

předem dohodnou. 

6. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně.

7. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena podle konkrétní kupní

smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace.

8. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací objednatelem či třetí osobou.

9. V případě, že dodavatel nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady a to ani

v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn nechat

odstranit vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady dodavatele, aniž by tím došlo

k narušení záruky za jakost.

IX. 

Trvání Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců od podpisu této Rámcové dohody

oběma smluvními stranami nebo do dosažení celkového finančního limitu stanoveného v článku

V. této Rámcové dohody podle toho, jaká skutečnost nastane dříve.

X. 

Zrušení Rámcové dohody 

1. Po dobu účinnosti této Rámcové dohody lze Rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou

smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové dohody.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Rámcové dohody v těchto případech:

• Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s termínem dodání zboží

překračující 14 kalendářních dní a dále případu uvedeného v článku VIII., odst. 9. této

Rámcové dohody.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, pokud dodavatel přestane být 

poskytovatelem náhradního plnění nebo nebude schopen či oprávněn dodávat zboží 

objednateli v režimu náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Dodavatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou kupní ceny za

dodávku zboží překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté

objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.
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3. Odstoupením od Rámcové dohody dohoda zaniká dnem doručení písemného projevu vůle

odstoupit od Rámcové dohody druhé smluvní straně.

4. Odstoupením od Rámcové dohody nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné

peněžité nároky.

XI. 

Prohlášení dodavatele 

1. Dodavatel prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat veškeré zboží podle této Rámcové

dohody, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů.
•·

2. Dodavatel prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních

dnů od zaplacení realizované dodávky zboží vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do

evidence pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se

dodavatel zavazuje, že jím vystavená faktura za realizovanou dodávku zboží bude obsahovat

výslovné znění ve smyslu, že se dodavatel, zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů od

zaplacení realizované dodávky zboží vložit údaje požadované zákonem č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí,

a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona o zaměstnanosti. 

XII. 

Právní režim a řešení sporů 

1. Tato Rámcová dohoda se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským

zákoníkem.

2. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním ve snaze dosáhnout

dohody smírnou cestou.

3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně.

4. Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové dohody, všech jejích

příloh a dodatků a veškerých potvrzených objednávek, tj. kupních smluv na internetových
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stránkách objednatele, na e-tržišti a na profilu zadavatele (objednatele) s nepřetržitým dálkovým 

přístupem. 

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich

identifikace (včetně změny adresy, kontaktní osoby a jejího telefonního čísla). Tyto změny

nevyžadují formu dodatku této Rámcové dohody.

3. Dodavatel bude objednatele rovněž bezodkladně informovat o veškerých změnách majících

dopad na jeho schopnost a oprávněnost poskytovat objednateli dodávky zboží v režimu

náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů.

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou

číslovaných dodatků této Rámcové dohody podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou

případů výslovně uvedených v této Rámcové dohodě. • 

S. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

dodavatel.

6. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 

Nejvyšší kontrolní úřad 
1\�1!��� 

�2) 1,m 

objednatel 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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V Ostravě dne '- . ��. i_o�B 

dodavatel 

Ludmila Vikar 
jednatel 

complete offer s.r.o. 



příloha č. 1 

SPECIFIKACE ZBOŽÍ 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBEK A ZÁRUKU NABÍZENÉ KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE 

Do vyíluceneho sloupce s označením vyplňte ANO• nebo ... > účastní vyslovné uvede podle 

povahy porometru ANO nebo údoj dle kurečných porometrú nabízené židle, ktera musí odpovídat 

minimálním poiodavkum zadavatele na vyrobek. 

TYP ŽIDLE (NÁZEV): YORK SIT < vyplňte ANO nebo udaj dle skutečných parametru 

VÝROBCE: ALBA CR spo s.r.o 

opěradlo je pevne, vysoké, čalounéne se 
samonosnou síťovinou na ř. ET v barvě • erne 
samostatná výškově nastavitelna bederní opěrka 

ř1 evnena na evnem o ěráku 
synchronní mechanika 

posuv sedáku 

kříz nylonový černý 

plynový píst 

podr čky výškově nasta itelne, s loketníky 

roben· m1 z měkčeného PU 
sedák čalouněný v barvě modré oděruvzdornost 

A-výška opěradla od sedaku po horn1 hranu
o ěráku mm. SS cm

O-hloubka nastaveni sed 'ku mm. 45 cm

nosnost mm 120 kg 

kolečka pro použiti na koberce 

záruka ta Jakost: 36 mes1ců 

nabízene zidle ..• > 

ANO 

ANO 

A O 

• 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

Vyobrazení kancelářské židle nebo odkaz na vyobrazení s parametry na www < vloite > 

• .,rJ-. '.';'. 

... ,� �•. r',, 
' l ,I ' '.,.: 

• Jen pokud se jedná o pravdivý údaJ

V Ostravě dne 19.10.2018 

complete offer s.r.o. 
IC 055 n58A 

n-,a S 

70300 

...... �P. .. ��< .'?!! .. ! .. h„dl 

Ludmila Vikar - Jednatel 

Nabídka účastníka, jehož židle nebude splňovat minimální požadavky zadavatele 
na výrobek, bude vyřazena. 
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TABULKA NABIDKOVÁ CENA 

N•blHM LboJ:i Pledpoldjd•M 
PotoJk, 

I 
�u,y mnobtvi k 

Ita.HY vy,obu docUrw/4-1 tnl\.c:Ů 
-

l(nncf'i.-d!i\• J:,di,, YOR< S•I I AlBACR,ro 1 3SO 
·-·

Doprav.- a mol'lt4i1 1 JSO· 

-

Cf'N ceU,rm ---

UPOZORNtNf 
Utd\trd. �""' v ubt.kf' r1< m+n,1 jro,t,fo,.·.al (11rduloo-.. .il b\11�"· s:lc,ypu• nf'bo l.iJkt co•ot m,1u1. Pff'p,·,o„.tt,doph'l<h1.Jt) 

Uta ,tr'II._ p0un dop'r,1 Nzrv. V'VfObcf' il \vf' nat)(d\owé <f'ry do pfalu\flych bur,f' .. 

No1btdlovou nnu 1t: nllucl"n• buf\:1, 11 Ub:.tna\. doplnl do rl•hro,,dřho n.1bídkowho formuUff'> do polit�.i ''N1bidkov, c•na, OP�'" 

Vele1na zakal"• ma!ehO rozsahu 
RD. Dodavl.y ►ancelársl.ych ;,,u,-

� ta 1 ltus btr DPH DPH 21" 

2 63S,00 SS3,3S 

1.00 0,21 

0.00 

V o,,, ..... dnf' Jq 10 2011l 

N•btdkovi cena a 

C.na II l ._ut , OPH pledpold4cbM mnohtvl k 
dodlni/4-1 mfs:ků Kl 

3 118.3S 

1.21 

0.00 

� 

vtetMDPH 

1115922.SO 

•23.SO 

1116 346.00 

complete offer s.r.o.
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