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RAMCOVA SMLOUVA 
na dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku 

uzavřená Dodle & 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. , občanskýzákonik 
[ Dodavatel [ Objednatel 

C. smlouvy I I I I I I 1\ I I I C. smlouvy 
1211 II li 18101/12101115 

OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze I Ceská republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Michelská 4/11, Praha 4 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 
pse 14000 Pse 17004 
Zastoupena Hanou Zemanovou, předsedou Zastoupena PhDr. Radkem Haubertem 

představenstva 
Jiřinou Vlasákovou 
místopředsedou představenstva 

Funkce Funkce vrchním ředitelem správní sekce 
le 00027642 le 49370227 
DIC CZOO027642 DIC není plátce DPH 
Zapsaná u Městského soudu v Praze, 
vOR oddíl DrXCIX, vložka 569 
Kontaktní osobaly Hana Zemanová Kontaktnl osoba Jiřina Malkusová 
Funkce předseda představenstva Funkce referent oddělení správy majetku 

Tel. 241485173 Tel. 233045122,724962087 
E-mail obzororaha(Q)obzororaha.cz E-mail I iirina.malkusova(Q)nku.cz 
Fax 241 483226 Fax 233044251 
Bank. spojeni 917011/0100 Bank. spojení 30027001/0710 

Smluvní strany uzavírají tuto Rámcovou smlouvu: 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této Rámcové smlouvy je zajíštění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního 
zásobování objednatele kancelářskými potřebami a spotřebním materíálem pro kancelářskou 
techníku (dále jen .zboŽí"). 

2. Na základě této Rámcové smlouvy bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních 
potřeb objednatele uzavírat prostředníctvím elektronického tržiště Tendermarket (dále jen .e
tržiště" ) jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží postupem stanoveným touto Rámcovou 
smlouvou. 

3. Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto 
Rámcovou smlouvou, jejíž nedílnou součásti je příloha č. 1 Specifikace zboží. 

II. 
Předmět Rámcové smlouvy 

a postup pro uzavírání kupních smluv v režimu e-tržiště 

" 1. Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této 
Rámcové smlouvy uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění , tj . jednotlivé dodávky zboží 
v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží před vstupní dveře do skladu v budově 
sidla objednatele a před vstupní dveře do školicího střediska (dále též .dodávky zboží"). 
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2. Jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem 
podle této Rámcové smlouvy v režimu daném nastavením systému e-tržiště. 

3. Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. jednotlivou dodávku zboží 
formou objednávky, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat 
zejména: 

• předmět koupě , tj . dodávku zboží podle vybraných položek ze sortimentu zboží ve 
Specifikaci zboží, tvořící přílohu č . 1 této Rámcové smlouvy, (dále jen "Specifikace"), 

• množství vybraných položek ze sortimentu zboží ve Specifikaci, přičemž množstvi nemusí 
odpovídat předpokládanému množství podle Specifikace, 

• jednotkové ceny za vybrané položky ze sortimentu zboží podle Specifikace, 
• měrné jednotky vybraných položek ze sortimentu zboží pod le Specifikace, 
• výslednou kupní cenu za předmět koupě automaticky vygenerovanou systémem e-tržiště, 
• místo dodání zboží. 

4. Objednatel stanovuje, že výsledná kupní cena za předmět koupě podle jedné objednávky nebude 
nižší než 1 000 Kč bez DPH a vyšší než 200 000 Kč bez DPH. 

5. Předpokládané množství zboži uvedené ve Specifikaci je nezávazné a pouze orientačni pro účely 
definování modelu dodávek ve výběrovém řízeni. Skutečnost může být oproti předpokladu 

odlišná. 

6. Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy, písemně potvrdit 
a nejpozději do t ří pracovnich dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Dodavatel 
objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splněni písemného potvrzení 
objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto 
případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka na skenována a prostřednictvím e
tržiště doručena objednateli ve stanovené l hůtě. Písemným potvrzením objednávky dodavatelem 
je uzavřena kupní smlouva. 

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

8. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním dodacího 
listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této Rámcové 
smlouvy. 

9. Na objednatele přechází nebezpeči škody na předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním 
dodacího listu příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této 
Rámcové smlouvy. 

10. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel neni povinen objednat ani jednu dodávku zboží. 

III. 
Dodací lhůta, místo a podmínky dodání 

1. Dodavatel bude dodávat dílči plnění , tj. konkrétní dodávky zboží dle jednotlivých kupních smluv 
v dodací lh ůtě 7 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy do příslušného místa dodání podle 
odstavce 3 tohoto článku. 

2. Dodavatel oznámi přislušné kontaktní osobě objednatele uvedené v odstavci 3 tohoto článku e
mailem nebo telefonicky nejméně 2 pracovni dny předem předpokládané datum a čas dodání 
zboží . Příslušná kontaktní osoba objednatele uvedená v odstavci 3 tohoto článku potvrdí termín 
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písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby dodavatele uvedenou v záhlaví této Rámcové 
smlouvy. 

3. Místem dodání jsou sídlo objednatele a školící středísko objednatele na níže uvedených adresách: 

Lokalita Adresa Kontaktní osoba 

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7, Jiřina Malkusová, 
Praha tel. 233045122, 724962087 

budova TOKOVO iírina.malkusovaíalnku.cz 

Školicí středisko Přestavlky u Slap 288, 
Mgr. Anna Adamová, 

Přestavlky u Slap tel. 233045886, 702203201 252 08 Slapy nad Vltavou anna.adamova@nku.cz 

4. Dodávku zboží dle kupní smlouvy p.řevezme příslušná kontaktní osoba objednatele uvedená 
v odstavci 3 tohoto článku podpisem dodacího listu. 

5. Dodávané zboží musí být zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s příhlédnutím ke 
způsobu dopravy tak, aby bylo zajíštěno uchování, ochrana a jakost zboží a zboží bylo zajíštěno 
proti poškození mechanickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží 
a jeho množství, popř. další dohodnuté či obvyklé údaje. 

IV. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Cena za celkové plnění na základě této Rámcové smlouvy je stanovena celkovým finančním 
limitem 1 999999 Kč bez DPH. 

2. Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě precerpán. Pokud dojde 
ke skončení této Rámcové smlouvy uplynutím doby určité stanovené na 36 měsíců od podpisu 
této Rámcové smlouvy oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení 
stanoveného celkového finančního limitu 1 999999 Kč bez DPH, zůstává tento limit nedočerpán. 

3. Jednotkové ceny za položky ze sortimentu zboží spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny ve 
Specifikaci. Jednotkové ceny uvedené v této příloze jsou cenami nejvýše přípustnými, které 
zahrnují veškeré náklady související s dodávkami zboží včetně nákladů na balení, dopravu a 
složení zboží před vstupní dveře do skladu v budově sídla objednatele a před vstupní dveře do 
školicího střediska. 

4. Kupní cenu za dodávku zboží podle kupní smlouvy objednatel uhradí na základě faktury 
vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy a dále číslo této Rámcové smlouvy (číslo smlouvy objednatele 
vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní kupní smlouvy vygenerované systémem e-tržiště. 

Přílohou faktury musí být dodací list potvrzený příslušnou kontaktní osobou objednatele uvedenou 
v článku III. odst. 3 této Rámcové smlouvy. 

5. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-Ii obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude-Ii k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta 

splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující v~echny 
správné údaje a náležitosti podle této Rámcové smlouvy objednateli. 

6. Splatnost kupní ceny za dodávku zboží podle kupní smlouvy je stanovena na 15 kalendářních dní 
od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka 
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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 ve Specifikaci 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 smlouvy. 

V. 
Sankce 

1. Pro případ prodlení s dodávkou zboží v dodací lhůtě smluvní strany sjednávají slevu 0,5 % 
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. 

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. 

VI. 
Záruka za jakost 

1. Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od uskutečnění 
konkrétní dodávky zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu příslušnou 
kontaktní osobou objednatele uvedenou v článku III. odst. 3 této Rámcové smlouvy. 

2. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Rámcovou smlouvou nebo konkrétní 
kupní smlouvou, zejména pokud zboží nebylo dodáno ve sjednaném sortimentu , množství 
a měrných jednotkách, pokud nesplňuje požadované technické parametry podle Specifikace 
a dále pokud zboží nebylo zabaleno odpovídajícím způsobem. 

3. Dodavatel zaručuje objednateli, že zboží dodané v souladu s touto Rámcovou smlouvou bude: 
a) nové a nepoužité, 
b) plně funkční , 

c) zabalené odpovídajícím způsobem, 
d) bez materiálových, výrobních, vzhledových a jiných vad, 
e) použitelné v České republice; v této souvislosti dodavatel zarucuje objednateli, že zboží 

získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové 
osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno, 

f) bezpečné, zejména že toto zboží neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky, 
které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech s výjimkou zboží, 
které tyto vlastnosti ze své podstaty má, 

g) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu , zejména zákona o odpadech 
a zákona o obalech. 

4. Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
dodavateli, e-mail obzorpraha@obzorpraha.cz. tel. 241 485 173, 603 543 334. 
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5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při 

uplalnění vady právo určit , který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní. Odstraněním vady se 
rozumí dodání shodného náhradního zboží, popř . dodání chybějícího zboží. 

6. Dodavatel garantuje zahájení odstraňování záruční vady do 2 pracovních dní od nahlášení vady 
objednatelem a jej í odstranění do 10 pracovních dní od nahlášení vady, pokud nebude dohodnulo 
jinak. 

7. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně. 

8. Nedodá-Ii dodavatel náhradní zboží za zboží vadné, popř . Chybějící zboží v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy. 

9. Nebyla-Ii do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena podle konkrétní kupní 
smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace. 

VII. 
Trvání Rámcové smlouvy 

1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců od podpisu této Rámcové smlouvy 
oběma smluvními stranami nebo do dosažení celkového finančn ího limitu stanoveného v článku 
IV. této Rámcové smlouvy podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. 

VIII. 
Zrušení Rámcové smlouvy 

1. Po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy lze Rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením od Rámcové smlouvy. 

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

• Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s termínem dodání zboží 
překračující 14 dní a dále nedodání náhradního, popř . chybějícího zboží za zboží vadné ve 
lhůtě stanovené v článku VI. této Rámcové smlouvy. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy, pokud dodavatel přes tane 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 smlouvy 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 upom ínce (urgenci) doručené objednateli. 

3. Odstoupením od Rámcové smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného proje~u vůle 

odstoupit od Rámcové smlouvy druhé smluvní straně . 

4. Odstoupením od Rámcové smlouvy nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné 
peněži té nároky. 
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IX. 
Prohlášení dodavatele 

1. Dodavatel prohlašuje. že je schopen a oprávněn dodávat veškeré zboží podle této Rámcové 
smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů . 

2. Dodavatel prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn vyfakturovat veškeré zboží, které dodá 
výhradně v režimu náhradního plněni. V souvislosti s tím dodavalel potvrzuje, že každá jím 
vystavená faktura na dodávku zboží bude obsahovat výslovně , že se jedná o náhradní plnění ve 
smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů . 

X. 
Právní režím a řešení sporů 

1. Tato Rámcová smlouva 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-Ii smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně. 

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

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této Rámcové smlouvy a veškerých 
potvrzených objednávek, tj kupních smluv na internetových stránkách objednatele a na e-tržišti. 

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny adres pracovišt' objednatele, kontaktních osob na těchto pracovištích a 
jejich telefonních čísel) . Tyto změny nevyžadují formu dodatku této Rámcové smlouvy. 

3. Dodavatel bude objednatele rovněž bezodkladně informovat o veškerých změnách majících 
dopad na jeho schopnost a oprávněnost poskytovat objednateli dodávky zboži v režimu 
náhradního plnění ve smyslu zákona Č . 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Tato Rámcová smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou 
číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou 
případů výslovně uvedených v této Rámcové smlouvě . 

5. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden dodavatel. 
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6. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Poskytovatel: 

/.J .F~ lj V Praze dne .............. . 

OEZ0:J. 
Výrobní· družstvo ;~validů v Praze 
140 00 Praha 4, Michelská 11 /4 

............. 4 ... ... ........ ( ...... .. I.~.~ .. O.002764

2 

_~~č c~O.O~~7.6~~ . .. .. IAN.6 ... ~ ............... . 
Hana Zemanová 

předseda představenstva 

Jiřina Vlasáková 
místopředseda představenstva 

OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze OBZOR, výrobní družstvo invalid ů v Praze 

Objednatel: 

1 2 -05- Z015 
V Praze dne .... ... ... .. .. . 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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Vtlfjni n~"'h ",.!éI>o,otUh" 
"D:ldh1.. hr.:tLi'.lYch p~tfeb I <pOl/ttln .. ., mut .. i ... ","O li<1Ott"'ll "" l«hrót,,· 

TABULKA NASioJ<ovÁ CENA 

I>leclpe lLid~nt 

N.blz .... ,ball 
Mf' M/f'dnoll kl 

mnollhH 
(llllek&l\y p. popl'. lpeclfikIC" 

(Ml! 
docIJnlf16 

~ dopJltlt ~ ""'''' (PO~et MJ) 

Specil'lkate 

PoIotky sortlmfntu Ttdmlckt p""""lry· 
mlnlmjlnl pobcliv1\y nt lortl"",n l 

S~<I~~, ~ .U""'A 4. 1>0 , hlbe ' ''. 'yrobenf, ~ 6AUNi " " I"nq..lJot:l ~.il"". w!fni pO l~ ~ ..... "'" klTOHlCf (1.5 "" 
OtfI.»~K1""'P'l· A (l!.O ~I ch!oP'*. J ,e<ylJcwintho ~.'\onu. IlAll r,1 .-
b.Jlf<'1le:.100 luu:n. tUlllt bl"'Y HIT OfFICE UOOu' 
Od~,ud m.ll"JVA . 1511 jt'dnou chb;>n~ I ,~ty\k,r.tI~1lo 

IlAlWI 
lIrtc",u. b..olenl fl!) J(lOlus'th. ' ~lnf bll"", 

UOO~$I 
'lITOHle! 

Od~I'cI.ci ..... !'VA 4151-. " ,,,,, c,*,,=ntnll.' 'K'fk kwlr.fllo 6AltHr " 0.."0""" bII~nI pti §(I kll1«h. 'ŮI"~ 1>;0 ...... tfTlOffl([ (SObl 

!aWdooc; ONo! pro ~ 10' m'l" A 4 . dc>IDNIt p.Uhlfllni. ""H' " lq(ntltr""otul. I:~k l' ot.l "ľ PVC -PP. nahg', • ~;w.~o 1l00l.j 
olrde-,yIHO . 297 ""'"!. 11OmiI<ronii. b,lIfII po l !lO k~"h 

Hrl OHIU 

P<oH,,.;novY oNI "U" poIy~,opyIonovY~ ,"'o-;!~'ov~..rm," 4 s ..... ! NI HO 
•• Ml>. VIo,a O1'.lenY. 1>0. PVC. se mi~,on~. hlid l.,. (irýrnt (lIlOko) 

\'up.(1Q1. blo:e<ll pa lOO~u,Kh HITomo 

rrOSIlt" ' .....;O~ 6' po"",a,,-~s Uot>au. l ,r1 . ........... 6AUtir .-
:)I1"II1,.,y. bll, .. , PO §(I ~d> lt.\A I O'li p,p !§(I ul 

QWI !'VC_ pp ,. S. prúillrd,*~I'ľ, h1i:1q • ..ahd ••• ". ...... 5A:.ENI JO 
01N/.",. llOmi~·OI'I~. hllnl po l oo~"""h ~'" [HlO ks) 

Pro'lIdl~ ~I poIvp,opyllnowi A 5 UV. '."0 clhov.nim, BAU hi JO 
""",a OIeyfeni.~ . P\!'C. SOmll.tonii, blleni pa 100 kuseu. (100b! 

HITOfllCE 

RythkMInt noc,. 4. POIlllfM , ob'rleJ"IY,: fKYlIov.r>thcl ""M JO 
brtOflU. baleolpu 100 .~h HITomc{ (lOOb) 

R~R.ZC'" Rrt/Iiovnx IUC A~. ~:>Iroot, I~"';(';;.ll»,rméllo lAlWi .-
fK}\lDvllWho brt ...... I. d ..... m de ~oI~l!,.I»·eni pa SO lSOb) ... _. 

HrlOHlC[ 
R)'CIIIov~ROC" . ·P;> i'lr<hIoo. .. ' '': 110( A ' . !,":'hlN", pl.dnlw;ar.,. MIIUV>'i l 'lulni ""H' "" Winku. ''Y'Dbeno. h-l"niho rotIP,,,...,-lenu, bilý p,p;,"'i 110ls1 

u"" ..... od 11 11~~ pod~1 tolbelU • • Ioul l ~ Clnaltnl ab"~U ~lti:.. 

bil~,b.alenlpo JO l usKh OON" U 
O\lAJo.a;C 6 OW'Y ( 61)1'i "iu~ "e<Kyl.Icro."V I 161> 114 mm! bel ol lnh. BAlWl no 

'~P;<l ~ • odt,hovad I.rytl l'iw.... IWf.,; 1'3 se h l>f:(h (SOI.s) 

~ RPA 

Sll"" •• I ,n 

Iedn;,\kO\.'j 
, ..... uM! OI'H21" 
d~1>o 1 DPH cdopMte ~ 

cdoopJnle> 

214,70 4S.ll9 KI 

nS.71l U."O ~( 

1~6.40 3O.U ( 1 

llO.1O 25.24 rl 

llUlO 27.68 lt 

57.3 (1 11.03 r l 

ll9.KI l5. 16l! 

92.70 l '.U l! 

~1.30 9,53 Kl 

19S.20 ~.99 1tt 

135.CG Jl.Oll 

H .20 us u 

16.eo l.S3 ll 

JtI!noto.ovi 
cenll3MJ 

Kl wt~\n~ DPII 
cclop/llt~~ 

!59.;S~1 

H2.1Q, l 

117.]4 Kl 

I~S."(I 

1~9.'S(1 

69.33 ( ( 

lU.9EKt 

111.11 ~I 

57.21 U 

B6.19 K( 

16J.63 Kl 

41.lU( 

20.H ( l 

N.bldlDVic ..... I. 
p fečpotli<1.nt 

OOdinl,llL nlhlc~ 
K!~tlnfOPH 

"dopW,~ 

6 lO8,S6 Kl 

16619.91 Kl 

1 174.31 j({ 

33$$.01 Kl 

1116.~ K! 

1 085,761:( 

2~57.sIKl 

lHI •• 60 1t1 

2 . 39,15 (I 



\ 

I 
Specifikace prdpetJk;~ 

N~~Id~M (cl'lil l l 

J.dnoli«wi Jdno'kov~ P/~I~ 
tI~b(z.n. :tJ.otJ 

MlIn' J~nolk. 
tnI'IOhtvl k 

<cnI IJMJ OOH2I " <cnl l~MJ mnolltoH 
(",.e,.~yp. POP/o 'p"Ifi~'('J 

(I.IJ) 
dnd~ni/J6 

~l ~I DPH < dopII'i/t ~ I(l...t.ln~ DPH óocUni/36 mfticů 
PoloUy wrUmtnl U 

r.f;I,nl,kt p.nometry. < dop'Il't ~ mbl::ů 
mlnlmlolnl pObd'vky ni loromlnl 

(~.'MJI 
cdcpl~lt > cflopl/o lr ~ lol w:. ,ntOPH 

<doptl"", ~ 

~ C{.·ot. Cb''b C&- Dl bJ-;' Pi~1r r. .. Kyk~'1i (2.0.1 10 "'''') ~I B.ll!N( '" "'.00 ' .10(/ 1(.2(l ~/ 2~.OO~l 

Ol'nh. !.lI1'\O'~s:o:;ldo$'l' o~l,howod ~ryCj pJi l Qu, b.~nI PO (~ bl 

~D""'Kh ~RPA 

OWbC5·Sl OUIQ ( S b 1Y papir M.tCVIdO' ... ~ (}~. 1&2mm) b-el oUI'b. "",' .. .6.60 5.~91:t 31.1!1 ~1 I'BI. l!>~ / 

wo,,,:>·.~ od Cola I odll"""'ac. 1,'Vti pjllo~. hle .. l p" !IOkuHdl (!>o\;J) 

J:iU'A 
OIlchodn l tall<a C •. Sl Ol>chod'~tflll ( 4·s.t. to!y PI~'. ne'f'<yl !uvlnv, (21~.12Omml IlAJ,N( " SSl.'>!) 112.10,(/ ro..l0 ~1 fl 4(9.1' Kl 

.... noolll:pIci Ucp..a I OOIn-U; UVIl ~~,Io:ou. b.olttol po SOD ISColJI..oj 

~."edo ~RP. 

Otdlc>cl",\a~~' B' , Ii! Oh~.,;lnJlid ~a ti, . lJ lto>'Y.., ~Mm blř PJ;>O' M'fr,k~anV IIAUNI " 921.10 : <'Il .• ) U l ll •• n ~l 13 37~.ll kl 
(2Y.l<l ~ 1. ~Omm) unl\l!el>t(f'<l~~. odl.h ..... uf pi.hu. b,len: U~I;s) 

P02!iO ~U.Hh ~IIP'" 
Po'~Kp.j~ 'ol.:lal~.n.~J, ~ tVt>.I \oc .... l.S' .... ~~l Mlll. r " 11." .90 In.cHI 11)12.UK( lS.o152 Kl 

~~·1l"DPJIt"u. h .... lni Ul~f~ ..... <NnIlo"' .. II. vvm!Mt'"y 12~ u) 
~Ipi<o.i Itl!e~ "" hfbIotu. p~~ ..... i ", .. od .. n~l, . IlOYnóltd'IÍ' l 
O<ln~u. b.oloni p.o 2S lV'Kh DOMU 

PoI.~ae .,.a.hny POb:lKA 4 ,Wk..y., PO'l'p·opv·en ... 'ŮJrt w'V\'. tlle";110 21) BA:.f ' ll " "D' n,tcs,t 116(.).8 ~l IHr.$.7~ «( 

-~ ~T Cf' !CE 1Q hl 
f"oI.,ae .. · .... POI~~ " c.ll ..... boubo" I ":>I~pt,,~~,,u, I>a,~t. S h~!u IW.! NI " 1232.21) 2n,76 U 14\11O.${; « 3S 7111.09 ~l 

J .~ , .... hllo,,1 PO l~ k",uh """'" US ~.I) 
po/.:s..e 'rů. ....... Pl)/.d~~ .,,~ .... ' .. , 1II~~ovV. m,~",,,d ;ipo.u, 111:><''''''' "",' '" 22!.OO ' 6,62o:l 268.62 U lIoss.W~' 

1111.1 rl I\I~ .. , • • oq'l"" ..... tt'o ~:>o'I ... IMIe" po 10 k~1I. 1I0U) 
OC:lrimh ~0)1 m.xl ko-~t. dt.b ..... !MI!.I> 

?oI1!:~ A ~ ~ol.~~ A 5 Ocu.;>< ,, ~ ~""'DU rr.,. h~ .... l t>u. I poIyl"'oryl.:!nu. IlAlWr " S&!>.90 lE~.2~ ~1 107), 15 kl 160'e7,24U 
Vy~n.Ie:nV ll i'el .. ~ h' ~tlu. ,~,~ la"",, ""tru f>D20 h Uf, h (20bl 

DON"U 
,,~ p"j1 mtul "h,ad pty! h",~h.1U ... . ~lk .. , '~hl,l (fT\, bo~i :>lI1YlI, t~leni 8I<lu d " 1:!2.00 lS.r.2 .:l : '7,62 (( 1657. 1!> ~/ 

:>o;;o\~h ~J\lIOJI ('O hl 
Maac:J pry! ~orn(j.ollovaná MM'" pry! bnHI.JII~ nI ,ullu, S,7>2>0.2 cm. bil ..... I EAl!' Nl " 101.40 22,!5.:l 129,9SKt 1 !MVI Kl 

~oIovi"" !Io~', I pOkwi:t',' tfd~. w :tnl (KI , I) kIMdI ~ ·I· N ('Dbl 
Orallr oSo .d.I~~V 2",'{o Ol':~l' dD .dlvlli<y 1~/b, l>tl't:n!. I.t ~ ... / ka ~" lOOO b d.a'lů, tJ!A.EICV. "'" '.'" 1,!l1U 11.l7 ~l 3 412,20(/ 

..t.o:I~ W1enV •• ub.:: .. PII 10 u~Ur .. RO)! (lOOOul 

Spony (52 Oap:.c...e IptI ..... lB mm, ptI,;" ktwa"Vd, • • , Y I ,~ .. i!'t l00~1 KflA9ICU ". 1,10 0.18 tU ' ,'8«l 67B~Kl 

.pCn. \'hocnf l>aleni/lr~l;ot;e PII 10 lr~!lo/lkh HOOIL" llrou] 
Spo"III l!tl ~":.. ... per.y:>2 mm. II'" "l<WI..yd,a\, v 1<noo;« t I OO ~, ~BI~(" .. ,.'" 1.37 Kl 7,81U 2 lSg,SO U 

IpOtI. .iood,1o! balenlJó.all .. e polO h ab.!U, !> oo)/IoIJ 1100'-'1 

Spony ,.1<»" ll' AkID'd '110"'( 50",..,. polJl'II<Dva~y c,,,. Y k •• bole. 75 '" .p:.t\ KP.A9,W '" Il,Xl 2,5G KI H.16 Kl 221 l ,:>O KI 
OJMcInf o.ltfllJ\'3!b lID 1 01.t~bo/ :"kI'I "'0 PSb} 

Spony "'t:rvt 1 1~ ..... ,t ~,.,... 'PO"'I' 15 mm. po,r~_ý d"1. y lr.>lolce 25 u,_, K'tA&lCU. ". 15,10 J.2lK/ IU3U 17!1S,II)(( 
.hodné 1l.,.,.J/l<tóOtou po l O ltlbo."Url'l '''" mbl 

Tuht lepodlo Lepoci Iy/ink' «", •• , b.U, N ~II~ a kUl"", 15 t. n~<Il"'U. I '"' "" 21),00 ' ,'O l l H,WKl I~ 510,00 I I 

''''. ~I>od ... l>alf;ni po l:' ' '''t.h ~OIIES Illy/.otlb) 

S •• io>i<al,12 



Nfd ;>e l ad , 1'It 
N,bidt O>'.t Cf"' n 

Spedflk~(Q J~dl'o(: r lcd kd<IQrko\" p/tdpoWod.", 
N,blz,n6 zbclll 

Mb'" Itd;\(lIb 
mnohlYi t 

(e",u /.lJ Dl'H21" ce", II MJ mncb\'o'l ~ 
(z",ekaftyp. popt. Ip-.;lr.ucel dcd'nl/36 

Pc lel ky .crtlm.ntll 
hchnlck6 p'rlmttry. < dDplll r. > IMJI 

mhk~ 
Klb ... OPH ~d<>pM re > ~l yftln~ DPH dod'nVl6 mh k u 

mlnlm"lnl potachvky na lordmtnl 
(p:>l.~IM1] 

<d<JpJ~IC > <d<>pMIf' > Kl.uln~ DPH 
.. doprM~> 

Oprlmy"" Opuwnylik ~ D<el. liij ... ~, 2\1 ml. 01l'W'l pomoc:lil~r o( k u. I "" " H . IO 1.75 ~t 15.15 Kt H5.5JKt 
..,..vI ...... ""I:.~nllIO l o l ... ..,n ( DR(S (ll\ádo!ll.l 

p"vrlo.O :l'Oern ~,;n .lto l(lc"", p!u, .... , bI·rnt~ tt,..,i lllll. 11ou~('" 0.1 "" .... "" " '." O.97Kt 5,51 (~ 1!.6.9S/;"f 
1 ke .. . "hod .... bI~'Ii pO 10 I ~'h ~ ·I · .. U pr ..... ;no) 

PnI .... ;-'O SCl ern ~,"v!I<o )Uon. " 'a)r .... b,o'''"'''. tem~ titll. rlootJU o,J n' .... "" '" M' 1.31Kt 7.87 Kl 10)7.15 Kf 
I k ...... hc:I .... b;t., .. pO 10 kust~" ~~·N (I pr<hIl.<C1 

P,,~cSOcm P . ... UoSOcm. P'1I10v6, bl'''''' •. ~ .. ,rrá mll, tlovlťb O,) rnn. 
(I pt~to " U.f>O 2.6S I I IS,lHI nS.69 Kl 

I l Ul .• hold<rt'w'~"" IOl _:h ':1 tf 

Sd",e.l.1 (iln:, 'lfI!i HIII,K. hloum 1.1!:i<1'n; SS mm. ~ilplCnllPi~; <os ". SU\i 1O,!I6 Kl 6!.l6 Kt S 47~,30 KI 

}O I.U" , d,,irl,, )'16, b.>rtvnf pravcdt";' d~ ",I",lt I J,~ 11 ,.1;" .. 1) 
cm, pI.' l ' oW; ,flo, ~(WOV~ _th;In,k', cmolfluFd Olt· .... eMl 
uvle~ Itli,~ 1.00 ..... , tlnj I r~C:f 9lC3, 1 hos. ~1lOd~t ~nlJI~ 
12 , :M'CIt RM'f5CO 

ROlifl:-.b.I AC\I.-( ... at U 'l(fllhkVth d'~lk" l;>o;o.-.l ů. t ......... i l l>ll\I"" ' (f, '"' " '." 2,Ol J l 11 ,61 kl I Q.c,~,~~ t;~ 

Ir_l~l-ri" .h~., I Ol9 10. ttl" , ~ lasl~, I hn.vilod,*~'f'f'I ll 'olt~1 
oolHIM'Ch 1I(».tR 

Dt<""~1 ~ncel~'lkT d.!,~ l <1\."Ori to'\SI'U~'" "''''vite:'''m '"' '" 56,00 n,76 kl 61,76 ~t 813UQlt 
~'iIol,~~ I.p;ocit. 10 1 ..... • Moént ....... . 'o_Sni ••• _i1< ... I l ,,~,.,...xl 

s'a~ltlni I h,' t n7 S, I tln. _~ ~lf.nl "" 12 kulKn 

IW'ESCO 
NiW.y 21 CII'I bl."ni n.:.1l:y I «tlo>-l"" n~l"",emi, tfl;" ......... .:kt drl tnl. '"' " . 13.50 4,9'« n.", (I l U 2,lO Kl 

... ....,. ... tf~ I Conto,de. I lUi, vI>o<I'" bJltnl po I I kulech !ln~"") 
~PO (O 

tl ~t ... C\OCIi$y tl ,,1 ni d:l;:Ilv I nc lil<tm Rl! d,~M wan#-, OélQ 100ft. I ~u., <OS " SUO 1'>,99 .<1 lIS, l9KI (, 9 11 ,~1 Kl 
.hocIM balt nl po 10~lMctl .... AUl II nUl) 

lepiti pa"" ~$xrO ~tpod p,(rl>:tdlli p,il l~ ",o~~1 J)OIy.[)ro pyttn",,~ pto <u, "" 1.1. 0,3. Kl 1.94 n 11 61,&O lt 
uro/"~ld~nI /l :lr.lMr. 7.5 mm d Om, I "" .. vtlačnf blltnl pO 10 U~lul 
h M,h IIbU 

l~pa ..... ~a..!16 lIIpici pr\o*~", ~u ("C~) polyproPWttn"",i pro "" ". ".., UOl! I2.1 DKI 1 .S2,OO ~1. 

"''''''WI.Ifti po...tl'lt .8 mm.r.6 m. I t.>tS. vhodr.f W!tnlpo (, 11 Pokul 
l UK:" "'" Tuhy m"'o O,Stl l tIlh Tuttydo ""kfOluJq " 60.S/6O ,,,,,,, .... bi( .... po ll lu!oith. KAABlW " ~,IO I.OJ Kt 6,11 Kl 4UJ1/Ci 
~1ff11 [)CI 11 "' , b lů<;h (.,.,. 1121:.s1 

SlImoIeprciOlote/.. 7~76 5l mcl..,pi(1 bIQ( , !J1OO li"k'" 16><76 rr.m, .... .od~ ~'ff1. p.a j l "" '" .... o.9!. Kl S,.~U 4 JQ.c" .S Kt 

les ~Iof~ú, btrv_ Ih.I'. 1 ~'" (b'I>!HI, bllenl/lollbict pO 1(' 11 I0I0(.,1) 
~lMth (bIo!ckhl ~MJ;~T UNE 

O/OI:~dlkC~br OI~I' vj ,\CI kombi", dltv!nf lul~V $I l~sob<t1\ em .. \)I'cvN!m <Ul ,,, '." 1.' 1 k~ 8," Kl 1 OI6,'O K{ 

mb~, výi~. J rm. ~ "".rypv,,,l rk, t~lMI"l , I;v~MI'" onli, 1 ko.rs. n O'CI~JI\ol 
.t>oanf I<.lot,1 PO 10 . ",<!C h ,,,,,,. 

Hap:1I 00 _"-:"" ""11100 pe.-' N~:lIo\ moC,; do .... I.:kovtho ~ e'~ MP Mo. O!I'.l l ,. " ... 1 hll, <Ul ". 1,10 O.1lKt l.3)Kt 159,1 lKt 
MP'" mocnf hle'll po ' Ol lllt< h MrM ! I ~""'] 

S,.~"".31 II 



Pltd;lGl~ilM 
I;abld~o;r.o' ttN li 

SpC!cifikact' ledll(llkov;l »<!1'I01~oo." pl~POlj~a~ 
N'bl1cnt J\)Oti 

"'tr""fdIl(lIU 
m""hl'o'l ~ 

ctN II MJ OPHll ,. Cf"" II "', mnabl"'; l 

T~hnIGU ~ .. mflry-
(rnat~p, POP /o 5pe~lfIlu1~t) 

(MJI 
dodanlfJ6 

~l bu DPH ~oSopIri le~ K! v!.lnl DPH do,;UnVi6 mt<kú 
PoloJ ~y ,o"-'~nl ... <; doplln. ~ n,hk.{t 

mlnlmllnl PO' ,cI'vl)'" •• ortlmenl 
(pote! Mll 

<do/>M le ~ < dopM.e> K!v!nn~ DPH 
cfk>/>'Me~ 

tUp:il CO lu'ó,tro'é'lO ~ .u~ N~~I/\ rnod,~ fk> h rli!ooo.1!I'.o ~ra />mH «Jl. 1 ~1I1. v!l06~ "" " ,.,. 1.2OKI 6.90KI ~n.&H( 
PII~er b.ItNPOID ..... tdI ( -/.11 IIn.1p~) 
IUpItI O:> l.· ........ _ pe .. ,,~pI~ clo I tu"",:.tlro pe •• o,S mm, h.1M1 1 •• nJ, It ..... " •• '"' 144 ' .lO 1.51 ~I I'-'ln !211,~U 

"'()C!'J. II A. ~I'>e~"'N'tnlpo 1~1c-~..h <·I'j Udp'llJ 
Port.ili. ~flO' l~ PClCfb l ~ "4 , l ':M!m. ~o'lm "O'''~nY hnoolS iJ 1'1'"' r~ "" " B.~ (,S~ ( / 1l,4l ~t lS59,IS ~! 

"'I>vtcnip.~;'u, ,iaM bor...-y. I ~U$, .hodrre tlllnl,,:> 10 II podlcllQ) 

\"'tch r.I\RTO NP,P 
Olol-A . ~ 1Js<ki l.l.Glt\i hlol A 4 tnu, 1~~t.Pl.1.. IbtY.lel>l'n~ •• rt. "" "" 12.70 2,61 ~I lU7<1 l3 m,lO I I 

n;oho1t. br~.~Jd'~~r.It. SOlinu. llu.(bIol). ~lInj PO (I bl.>l;) 

10 1 .... 1«10 (ONOCII 
9 10'< A ~ K1uoct:y tkol-.l b:~' '" S I.,kl. Ih~'dtl. o!islY. leptn' ~ilJbl M HOJ M' 1.43~o! U3l( 9873.60 Kl 

.... ""'t. bllý. 1>f<u:/e-nrvV papil. Stllú!u. 1 ~UI. bik>n11'O Itl (1:)10)1<1 

l lM<1\ '10TH 

StllI A' K~I':~ l~oIrr1w.;~" ' .linl a. 11 ...... ele' Ůl.l j I t)eldl"" ..... ''''' '"' ,,'" ,." H18Kl 1I.9lUI !1 %S.SO k~ 

~.pi,u. mtHt CH~. ~ IIIŮ, 1 \UI.~; PO 10 l uSO'C,l> Ultl.ill 
',Oll~ 

Sd1A5 Un,rq t .... :..l "lot,. S. &'Ib. ttw·@~.,,- ltllý I ~l~'r<tl~ho '"' "" '.0> UJSKI MS Kt !O!90.OJ K( 
~Ip·, ... "' .. U~ del r. . COI,,~ú..! b ... ~·tnlllCl lO''''-tC'' ! l ~) 

AA..o,rON P., 
V\ob.Jr 00 ~QU.t.l.clétrO:>IUWA ~U:>l~ Ca ltovlleWho " , nln'c,.-"u " ~. IoMi.. 1\...", ... ; . bll-;-. '" " H.oo ' .1>2 Kl 26.6J t " B9S.&lJ(.( 

100 1-1,0. bl'; ncrtq"""'in-/ ~~;,. I Ull. hlt ... .,., 10 ~ulKh (lv:gl .... ) 

r.AIITON P." 
V.o.l~do~~b'oI.uA N'pI"da lt::tulkoriho , i!r,.m,,~~u A S. ~"k • . tlvcrdtl. (,\ly. "" "' IHU 2.65lt IS.25 ~( 91',lfrkl • lOO IrS1 Ů. tOtY r.t'Kyl lov~n-/ pa"". 1 ku>. bllen; po 1 0 ~ull'(h (I..-toll .• ) 

COtlOOR 

KI\IIII "'. Zimlmnl d111l;t "4. ~nl~. "I""f~ld .. ht;. IW "l l ů. wdt "" HU 26.20 S.SO ~ / 1I, 70 ~ ! 3804.1: ( t 
~tsly I pC":'I\lno;r.ol~~m ~"" .. tht..,. Ilu •. hlt-.l PO 10 l USKh (,lni"" l 

O.RlONP,!' 
Poc:p;I-O"o"VIi!.a Por;!piwo.·i....:~ A's ptVlOIem 2.&.9 cm. 181illu. imu<~ kUlt. "" '" 146.'0 3-ll,14 K! 171. I'K( 10618.61.1:( 

MoU dKky. ~' ...od,'. hnk: i. hmi. ' .... :;4. 1 ~us. Nltni (l l "'l\i) 

1>0 ~ 1<uwch WT()t,.p · P 

1<1\.,..."'5 lj'lIIITlnl kAm A s linu . lt ...... elelo:..t .. tY. "";:~ desky s '" lOO 14,60 3.07~t 17.6J II H99.SOKl 
!'OlIn>nQ\Ilným pOY<tlwm. 1001:11 ... c"",t<u"' b.rvy.dH ... I:>I U ln "'" 
P:)ol1"C"- Jh ... t",'~nI poS kultdo ·"S( 

~-U!~~ po,~lM ~ott1llcp ... ' ~ 1:Sll u, 9<9( .... \I.: ' .Sem. bU '"' ,~ IVO US Kl 16.SS~1 1381.09 xt 
b.",a. "f/'e(yIJo,-.1lj ll'pI •. I ~US. vh::tO~~ Nltni po 6 hrltch ! I !1'«~1(~1) 

M5K 
Cu:cvnl pI,l-&; A ~ C.·I\",,'" pllllll>I/I>fopb;o-n.c;A 4, bIolt"' I OOI"t~. ~Ifnl po 10 BIOCU '" n.lO 1.11 K{ ( 2." ( ( 6 370.65 K ~ 

bO,"'" ~oll.rs 11001,11;'1 
Cn~-nip/,llI% "'~ (ellownl prtu A 5 ""I>IOp 'lO'o-.cl. bI:r..'t!cJllXll"lw' 1>11 ... 1 po 10 Btro l " 'l" 3.B9 ~C 22.19(( 2 01'.(,5 ~" 

t>Iao(clth PltOt 11001 II;" 

Str,\r.l."I Cl I l 



fledPIIWd~M 
"abIcI~O"" t""l~ 

Specifik~ce '~dnol~<WJ ~""lkcwi pled~an~ 
Nabll,n' z.bo!1 Mlrn.l /ednolh 

f1\tIQl1!v1. 
ten. uMl OPH 1! " <~ .. "''J mnoLnvl t 

C.n.eI .... typ, popl. 5PKm~.C.) 
(MJ) 

c!odinVl6 
K/W,OPH < dopJihf > Kl ...tt ln~ DPH dod~nVl6 .nC!,OCŮ 

Palony sartlmlntu 
TKllnk~. ~/'I.mClry. < dopl"'. > mtiltů 
mlnln,tlnl pobd.v. , n. lortiIMol 

I~ot.lt.tll 
<dopl,ht > ~tklpI/olt > II "lttnfOPH 

• dop1<11f.> 

KII;t,.cri 1*'0 ~ "',(\M;tt.., .Ifojhr~""" 1'0' ...... 0"'"-.) .... ttr;onomockYm """ , .. , 1.10 1.5 1 ( 1 &.71 ~t lB.&S.Ui(1 

u:~.cpem. """""lrlnf ~ "H ...... ,..,Hf.flnournod.OI.INp:n~ I 11 pe' O' n!pIno1 
\ u •. talenl po I~ <Vlecll KOflrs 

"'~' C\Llft. ~U,olul~. Polo!. p~nlt1V'O! tr~.nll>C!u'nO'<lrti "~'Po ,~IU <Ol ~U 36.10 7.60(/ (3.801(( 12 614,';&(1 

:.rw l. 1 "n.t..~n;1>O II h~et:h PILOT Um'Iu01ul'<.:ll 
Tulb s 1I.;mou Tuli.II'~~tU. "af~",,! I , .... ,,:ypem.II~I.1 l l4(l,11 tiS, ~US "'" ' .0> o.nu U8 l / 1960.2;) (1 

,(WOf~. _tr"iPOl<k",,- 1 kUl. b,lenlpo 12luwth CONCORIX Ilulu) 
Pop>~"ilI(.2Iin ~emrOPfflD.l t_. 1811. tuný.le ... ~'. .noci..;.,,:..,y, I kU$. <OS '" '.N U Dl( 1.SOI:1 H16.SOKl 

hld.l b,mo~ wb.le .... po 10 tUI K h c.[t:ril.O~rN II POp,l(lrnl 
7~-K8n2 Ct"l,op'In81H UCfly, ,\>I(!noj, Of~nlový. ,i>!o.-j . mod.y. l lÓO!;:r..y. "" """ 8.20 I.n~t 9.91 Kt ] 1 85',60 ( i 

ll ... . klid! ba .... vt..le"' po 10 t VlKh (1 ,...y,I,~""óltl 
ON1ROPW 

Z~U$$ (tnlf~n nwt .. . nKkeVl~ 88U6 Ol N . Ikoldovt 1>.1" .... "" " '.5O l ,ooC~ IUOC( ).&0:,25 Kl 

~ap;'. kůk ~Q:;\'(. koww. ~"IYlelW." '. t~"", moch', . eIo n.i. I II ,nal:tO'o'XI 
~\lI. bl,u tr.o'\-~vtr.o'..,r 00 1 0 ~usecll CWfllOPE N 

S8"""fI'oO blCU' ~h5' ~mc"';>icJ :.Ic.bk JI.o.SI mm, 100 ks t;lt l~, ~"" l kll~ I lu. '"' .... >.0> O.SHl 3,39 Ct 29n.H Kl 
(blot.~) . • ho.c: .. t blI'.nr t'~fflU ks blolkir (.8 t..'lt.lů po 3 II bb1t\) 
,>lotm~ SMNl T W.! 

t..e :>iei;>ilsk. \5.,Q ~;lId průhledf\i pub 111~1t~1 potv ... o;1V1tncr.~ litO '"' "'" >.'" 0.30 ~t 2.90 I ! 81U JU 
orWer.aIn; po .. J,li. ISmm. l0 11\ 1 h.'l. ~ W!r<>1 1>0 10 (lpX'a) ,-, 

"" POCl's.:r.'3i, l1QO (ru) Ctntropenrolo. 71!lO(''') rnod f'\' , ffltny. h'r1. tt~,. I \~, "" "" 1.20 0.25K~ 1.45 Kl lll.SO l t 
kald.i bl<vlvt>alen; po 5Q kul..:h C[tIT"O~W n POll ~ovlfl 

''''''''' MDlOU' polvPlopylt1lOV'(. UlUp,. ,ir/nt blIrvy. 1 klll. bole,,; po "" ", 16.10 1.18 ~t 19.48 (( 1331.7H ( 
10w..«h 

lUl" II motOUf) 

Vw:~ t"eoen VeIobn:et V;ub. VeIo!llrolk," 4. cI(~'" 29,5 lm S (trnv. ""'kl IfflU45 mm, ~OMpm "00 11.10 2.31 ~t 1l.0Kl lil U6.Y1 ~t 

~I ,,~1'>ItU mocI.i, klp.Kltill00u ('Iů p;>P;rv8OB/ml. (l liuo IO:.oo.y · 
I<ompl.tIMu S (T.WI)fy _Mti. h·oly). blleflV\ .. bIc~ po 100 I Mtf S h,oty) 

komplf"~~ '" roloeÓliA 4 fol~tlr~ pro kl ouli..oYoUlra. bu A~. 200 mk .. 1 kus. blI!eni 1>0 '"' "'" \,l0 0,25Kt 1 .• 5 ~t 81 12,O(UI 

l00~...e<h AVUfCH (l '''!~J 

"""'- kanon IpOdnl Ib"<If\O'V't dutyl ptG ktcu.d lcovou \/.:~u A 4, '"' "." .. '" o.n ~{ l .81U lo&!lO.oo~t 

n.imo1""U modl • .... "01\ in'utiICC ~ůle. 1 ~ IOOk",wvNlf:n' O l,lnon) 

oHTA 
Poď(l.!b poa ,.,.,.. P<>CIlolb POd 'I>'{i 15. 21 cm. M!t;r,fIuN po>rId'I. ~' G optd,~ '"' .. 32.90 MIK~ 39.BI (t 3 SBl.8HI 

myR vh<>CIr1 ~\1~~\I' .... 1 Celin H . lAA ' ON p.p " <ldl<ll l~ SamDiepici ' 10'\1;, lOl ~ 31 ~mor,p,d~Ii~~1y 10W7 mm. b~. mlt .... vkeU/tl:Nf I "" ""'" 0.10 0.02~( 0. 12 ~( 19G4.00 ~ t 
pt<mlnl",,"';rn ... ~.,111.·m. 7ot/ml, I ku .. ". ... n.i ... ~"tIId 6 000 (I Ilht~1 

tlillt "" 5000 IU1<Iech !nl I IIdi-IIu 16 tl3:<'I) , .. 
s",,,.,. s ,ll 



Specifikace 

Polol~y so<t;monlU 
Te<;hnlckt PII,s malty· 
mlnlmalnl P01adIY~y n. so<tlmenl 

s.mcle~ tl<ltl~ ID~d8 onm. bi't. m.I~.' ~"""r"lIlnitn 
leplc!ltm. Fro LaKrM " ,U'ny. 1OrJn'l, 1] I.s el"etlllSl, 
b.o!en'l\nb.r;11IO lOO t\lf'(h 

po IMk~_h ~Sl, Ioar>..t:l'l·lerwné. m<;>dre.l'v.t .• ~, 
",IHne 

Sdrl 6014 {l\:I1jHk} 1lI.,1IY Ihlnl.eU .... 6 . .... f.Dbe~ý. ~,d~I!O b~ho 

p'~;'II..O . u ÍI. "rb. mO.kt 6elt:v.! ~U), blle'\l po 10 ~lII«h 

Sol . ... SPISY 1< 4. ,~""'" ~'d~ín:>vV!I""~!~","holllel~ .... l 
" ...... ,.,., .... ' 1\lmi6:~ ho'~". rif\. ti,,<w~. v'>odntbolt'" 

Nablunf I.botl 
11l1au..aJlyp, popt. IpKlIlkace) 

.. ,100Jl1llC > 

IIlCTO.;J" 

omcr 

rloru 

pol0 k<M<h,ba,~..... :lHK! 

CiJlicl '011 0\'" P'ilUV ....... "'~jl. 125 <nI. am ".loó,y. 
.ntibal<\f".ilnl.l k... N'1I 

Otlctloool t.úb A 4 ( .... \lni tISk) OWIll C4 , ..... "/nim pcl"l~. b~~ n •• C't)'Uc:","r4. \ ' .ryCl 

"'sk"". 3l.~ . B.S tm, :11lcJm1. 1 h •• , ""~rJpo 2SOl ... ~," I\.<I.III,'.I,N{C 

0beh0cIn1 tril.Ir A. , toJtlIonitfnj 0b.I~ ",c" nl~l" A4 ........ '1 bub!rnto",,' I"';", bi.l 

nerlt",.tIk!Varo.'. e>pJlIf'f''; ItQIcIm r4\ltm' d~~tnI cr. ... 'Y 2~d4 
[/tl, ll .... blltnipo 5Dl.llf'(h AlA5 

~y'" se tit,,*" loIIem I .C't)'~ntho~,nonu. I '~\. 

blltnl POSO l usf'(h "m .um/h • .,. nfT OfnU 

Itlnr.tltF"' 1o kc'" v. \..: .... . n. ~ir, liW1 on. ~'c. ,,~. ~ 

ml, , 1.1." lflNp .. ""t~ I ~L'. >'hcéM!Wenl pO IO!<uwd, 

SlnlOiepoCi SloLl<y 4!>i21 mm ~.pic!" ikety '8.21 n,,,, ni .ufni pepi •• b, .." b·Uo. /C>frN: 

A6. I kus Ulhel'. " baltnll80lllltú, IS liJlu" b.lt lll, ... I,n" 
12tlhil 

HAilMAN[( 

Mt .... aje<:inolk. 
IMI) 

K!!A$ICf 
!llOO~t,t\.;1 

'"' (I ohol} 

'"' 
'"' U ho. ) 

'" tl selrt) 

'" II bno) 

<Xl'" 
UDe u) 

'"' CI cbi'kI) 

'"' 11 .t.1ky) 

'"' (loW~1 

PteéP<l k~d . né 

mnolm;~ 

c!Dd.tor>V16 

.... "'. (l'Q(et M J) 

'''''' 
><, 

'" 
'50 

JO 

"' 

'" 
>Soo 

'" 
''''''' 

'" 

lednOttov.t 

" ...... Ml 
K~ bc: . OPII 

.. dopl(u~> 

nuo 

..,,, 

>.>, 

15.60 

6UO 

".lO 
1,.0 

UO 

l.90 

0.10 

'.lO 

0,21 Kl 

O,27~1 

U!!(l 

1~.34kt 

O. 21M 

N~:lId~Mce,.gu 

JI"d""t ~cwj pl('dPO~U!lané 

c ..... " MI nv-.olstvl ~ 
Kl vletnt OPII dod.tnV36 mf.JIců 
~ dgpJ/nr:> Mf Welnt DPH 

~d<>pM t~ ~ 

U1~1 

'065.60 Kl 

1.51 Kl S66.2S II 

3012.9C lt 

9911.16 kl 

l~.OO k( 9OO.HKl 

1119.1SKl' 



PlecpolJ'd~~ 
N,bIc!tCIVI tl"" l~ 

Spetifikate ... ~ .... jKlnctkov~ I'tldpolJU~"" 
t;.bI •• ,.,. :.boll 

Mf.,,",)e'Cll~;h 
mncilil1t1~ 

(~,,,MJ DPH 21" tHI.I "MJ mncbtvl k 
Im.e"-"Yp, po.,.,. SPKlrokl'" dDd~n({]6 

hehn!eM P"I",t1'Y' < dOp"' " ~ 
IMI) 

mo!sltil 
III bel DPH ~dOflJrifr ~ III vle'''' DPH dod~~mkitú 

Pofotlly Ion/mInIu 
mlnlm"n! polodlvl<y n. sortiment ~dopM,,~ ~ dopJ~l( ~ Il~ vletnt DPH 

Ipot'tl MJ) 
~dopbIlt~ 

p.al1ČlI~_penyCOI1=<> ~."ni"" od kolib neltFtn.! 2:;01i:i\~". 9. 'Jt .... bOU tIU\.·l. M '"" 11.'0 2.60 I(( 15.00tt 2700.71(1 -- ~rl'<~~ ~I';'." . • . 101\. 1 kUS ...nodnf Wlt"nl PO 10 fl1~1rll 

~1M"th (.lJtTOUP.P 

SamoIt.,o '~\II.y $. 2.5 cm ~,moIopK' Illl.I)' S>1.5 cm, l00l>\lů "., po-o 1I1 .... 0"~ I M :<~ 0.0' o.ooet 0,00<1 O.!Del 
... M>uI.!""" I;a,nrnf, 1Ati·ry, I ~J1 )ltl:tl), ~tniw hne po Ill1'16J 
l00ll:!tt<1\, ' -,1/' 0 rl i;'.1 S~OKO 

8Ic!<coFkpŮ .. r.u:.o"'j elek (!Sl rl OlVOfV fI4 , lYH rnI .... fiF.~:t~ I.~. rOf~' ROtl ., 7S,60 15,881(/ 91.48 I(( ! B:<.B4Kt 

69l<99 CITl, FI~~ ~ n .... ~\Iw""Ý. !iOrJn'l. 15 . 11". u M, II bloVlSloII ~J 

blokw~moltllNm b\llt nido role '\'("11:01 
PLti_Ki~"', f.B l'!>d;1l P~ ..... ~; hru" 5, I ~!tvnim "Vl r>MtnIm IV'I"". ",11<>1. '"' '''' '"''' O.U «1 1.82 Kl 6Sl.(O Kl 

r.td.l~ 1 kUl. b\lknl po I(IO ~uIPCh 8AlOI.I~E ~ !Iun~) 

PoV\Am'OVY 1.aIe!""oCW PLtir"".~I"oln! ~.kndal />G!>-Cll8. .eI"'o~I."~ lJ~ll(m, 1 'Ol "'" 19,50 ( ,10,(1 n,&o ~1 35 392.!.O Kl 
ku ... IoWnI po 25 k.....rn rRUC:OGI!OUi' U Qlend~/I 

~~~ pedb..Ih:l> 5 _mm O:.lol<a Olll.ll Cl"I, bJ; ~"et ... UonN. ~...,....ln:m poIOlltm l 'Ol """ '.30 0.06 1(1 0.16 U I ~.OOKI 
peIIl ..... odlm","KJ byd ~1~Oa. 1 l Ul, Iw:tnlV~rUonll\~ po !.OlM"!>o lilO ]J obalul ._'" SW.AJlT U/JE 
Ootl'IA " Iu/.II..yp;e:~ OW~~ CI Il t 'I"'.lm "Ýpt.I~m ''''MI oWlq. Uacwf dno <US »"" '." \,601lt 9. :iO~1 B19<I.OCIkl 

lf»Ui< .... tw ...... I>nhi6,. """,. h ... ~,,!I • • 1 ....... vt.od<>t INo:tnl 11 D!>M~1 

1lO!5.() kuH"dl ElJAOPi>J'IER 
C ....... IUpr.!I!.O Ptyf ""'Y1ov~ hl,S (nl. :Iou!!\,\ 1 cm. lIlii. b.1IN po 10 M '" '.20 UDI(( J.!.O~I 9OO,1~ l ! 

I Wttll <011(5 (I 'u,,",,, 
CD-R Vf!fIlallm CD-A. f!otr. P'OIKloon /Ve<l>a,iml JOOMB.5b .peed v,IRJ "" "'" 11.10 2.l l !ll 1l.~1 Kl SOSUO(! 

sam; .... I kUl. b3leno po IO~u=h v,lim ~Ilbl(dc"" 1\ (o·RI 

ne lel'Í''''''oKI V,RBATlM 
CD·RW V''Dal./TI CO-RW. Vt'Oatlm' ·1 20 1;>r(!Ii/wile5e, 700MB. 8Dmln. ~ "" "'" 11,70 4.5& ~! 2(,.26 Kl 15 15~.1O(l 

pllllnvYe;h ~abl(Ud\ pltprlOVoK\ 1 ku., vhodnf Iwlenl l'\) 200 tl CO.RW) 

MK' VfRBAnPJI 
I>oposcwae ~ .... n e8 C"'UOfIH' pe.nwonen. 2 .... 6 ,~, !t"r.tnV.l.rr"'. leIf!no;. "" "" <.SO O.'JS ~I 5.<:5Kt Co5J.(!lKt 

mod";, 1 t us, klid' tlU\.'a wb.lt:>l po 10 kUH-t1l CfNTlloPEN \lpop_1I !1 

K~llIl"o KulitlM pe'o IPlio:ll~' plof. I IwI. l!ik"; po II kUll'<h "" "'" 27.90 S,S6U n.1;;KI 60766.2Dd 

PILOT 0 ...... 01 
/. ~pII'I 00 ~~/"() pera t:i:>lti do ~\lltlOftho pr!r~ PoIot RfIS~p·r. b\I'V.I"I\Od,i. "S ". IUO 2.19(1 16,09 Kl II ~8fi,%U 

lelo"". ~.rw""!iIfN. I . "'. bóIIoni"u~lf po ll l uw.:h II ,,",pili) 

PILOT 
O:HI· ... A 5 , ..... lfnIm POI.sI<em OWI~. C S I ..,,'U ...... polnlt .... .. mo"'pid, blj. nI/ ' e<ytkrv,nl. WS ""'" 1."" 0.21 Kt 1.1 1 Kl J 160.00« 

'Ddlrl\(»-xl I.ryc l l lopa u. 1 ~U~. bJ ltnl po SOO\uw;1I (lob.t1U1 

WRoPl\P' EA 
011.1);1 C 6l vflrllnim pO'-W:ftm OW.'h (G blij I , .. I!fnlnr lIOIh . em 11,5<16 cm, I adtrrl(\V;>(i WS """ '.30 0,061« 0.) 6~l 544 .'>D Kl 

I.ryc! ohl ou. f"I\!'I'<'o"tIov~,,~. 1 I.;u., twJo.nI po SOO ~uwch PoWlUl 
WAOPMIUI 

Su inu7,U 



Plt~""U:jClnt 
NI~tOV~«M lJ 

Spl!cifikilce Jo.d_~ovj 1~""I~ov' pl~po.ljd.nf 
N.blu n' zbotl 

M~m'jHnoI~ 
... nohlvl k 

Cen&tI MJ OI'tlln( u .... aMJ rr.roolnvl k 
!1I\IotkaJtyp, popl. l~clr.k,c.1 cIoeJ~36 

T.chnlcU PoI",,,,et..,. · < dopili"" [Mll ""'.kU ~lbeIDPH < do9lrl,~ ~ ~f vl~ t '" DPH dodlni/li mf1It1i 
Polo1ky sonlmontu 

mlnl mli l'" polld.vky n. lonlmtnl <dopM ,.> ~dopMrt ~ ICt vh tnt DPH 
fllOtttMI) 

• d<>pl/o lt~ 

Pa~ ~~ ~a!O.ulatl.t.!tl m;Tl rl;>l'1;:V~ pU~1 Ilo •• 'lI.lil;'Y ~1 m"" I 'U,, wltn l po 10 l ... t(/. "" '" , ... 0.52 1/ ~.31 « ' 79.1~(1 

I(A,."TO~P·' (lphl.o\ 

De~I'A ., :ir<á.'m S;>t.o-."t clull' ~ (1 PC"'l"OI'~Ie....,. ~~".ovt! b,,,,,,,, I/t;rv' .. t",,~ <OS ,~ tl.10 Ulili 1 ~.76l/ 212~.n(1 

"p,. J d'u l,tm. Ilus. vhod .... b~le.,; po I~ ~lM(" ( I dHl.~1 
u.tVlT 

De~yA~$<2n#.."" S;IO'IM c1eoJ;VA S 1 pelvf:'O;»~"". ""D....,.,.~ Iwvy ... ' .... '.te·nJ <OS '" '.'" 1 .8Y ~/ lIl.1S Kl 1 136,31 ~l 

L,pJl ' " "'" tr ••• 1 ku •.• hod"" ~.le'" p~ 11.",..,11 II dUly) 

",-... TO:' P. P 
Sarno;:eOtCi t.1ote;. :1'C . !iO mm \..)mo"'pki la'~lly ~Ity lf{h """"CIVy(n b.rvkh 2OóOmm. 100,' Plt l ". "'., 4.3i (l N.'.I1 " / 134!,Q.()oI.(/ 
~ b,lttIIlomp'~Ů4 btoo:loypo !ioOlistdl:h~ 4 b ...... ich (.b~ky,-e ( 

DONAU .... "'" 
S;llSoC'i.óes(JA _ sg.......au. ~~ 6ul.yA 4. ,~ ~""ho IICIn>'ov;ltnu.11i ~Iopy. ~i"'nf "" '" ,.'" 4,62 r.l 26.6211:/ 9583.10 I(t 

I ~"ÍIhie<:"'. ~"pM\Ie~ , urnou ~I'I ""hy. ba:~" m .... I ~ UI. Yhcdnf b.", ... po I I II dtsl'Yl 
an.t<1t v.I(1C~ p,p 

lNt;.;cY.~é 5 !>O Cem.::potn ",.,hr lnKk.,.../ vodnl b~,~ ISSO. (tm-i.lt ... enj. "" '" ,.~ 155(1 8.H ( / \ 01' .'8 ~( 
.e'-i. """' .... I ~ "'.l.1ld j bIrv," bil.>nlpo 10k,,-" II /I.,~I:ev'/J 

I C1Io1 Tllo<'I N 

)(e'~'illcl<yPol;: jrA 4 ~""I~f.d:ý ~pI, .... 4. 80&1"'2. ~Ir ,)'1OOU hJ' ity (kvaLtl A.~ "", "'" 67.10 14,O9l( BU !! I! ilO 7I',OO ~' 

vhodný p'c ,,,·~ootl)trnov<! t~""'''1 ~.obw'(Wt i (SOOII'':') 

... kouSl ...... boo,e-.-N ,:\U'''Y, Y'(1;tU bfloll.ltladkon, O~~ •• 

I 
OIlCUI I" "", Hll., I hlik,. b.llenlA",boc. po S ~Kc;:n. SOCI 111\1 
vbl/l:\I Hl lIorA/'I[1l 

Xtroo;;. fId<Y papi. A 3 Xt'oc" 'kki ~pit Al. 6i:li;Iml, P.;H ....... I<;t~~ lVl~tV Ih.~."I. ... " ". l'l).~ l'J •• 6l( 169,76)(/ 2~ 4(,.1.'5 l ( 

...tIodný"' ... ·et.(IOIt;t~ I.cp"i<V jbt plO I."../Wi . ISOOI"I~) 

in~ltovt Nr~f "'~~""', .... ,'$OU bfloll, hl.dI.OlI . ~I. 

I 
OOo,-"lnnrri' Ii$L 1 ~:Il:. ba'tn;flonb". po 5 t .liclth. SOOIlsIŮ 

~bil'l:1/ ruROP"!'tUI 
R~'U!av.:;i U rtoncM ~ AordrulO\lfte brto~ jll)-kv. Ul ....... do po/ad.i':' 2~. !0.S 1IAUCt: l " \'}.9J 4.18 Jl 24 .C~ Kl l l 67,l1l1 
ba •• mě ,m" b illil..~ po SO kuwo: h. :",~ "' .. " IT O'f lC{ (SO~J 

0t:Ucr A 5 S DUOI!. .... 'Tl/ ~t." S. p,~lnj, .. OV.t. wnitl bul;! ni (>'>'i l<>Iot, 2101Oc,,,, S WS '" '.00 O,(l~ / 2.(~ ~/ l lló'1.(XUI , odU~""',p;dm proul~m. t ila "",.<v\~~nJ. I t l/s, IloUIQ) 

Yhodnf I/<l~po lOO ~"S('(h '''' Cen:roptrl 8~511 .... 0iIQu tlrW'; C .. nl r<.pt:n na ~aouub"J M S'1, ~I .... ;/I<'ibl/ li po t; k \lit~ ve to:;/WI-UA ". " ... 8,9S I 1 ~15~ l{ 6IM.!o~)(/ 

4 IwvJcll· /t'fWf\t, 'nod,a. I~. /trn,l crNiRO~[N {4 '<'s1 

Xer~af.:q pap;' A 4 I""'" Xtrt>. ~p~ A 4 MllniCD py do ~,nnVd> \~ek. ~,~,t, .... . "", " IC4.30 H.90~ :2(;.lO ~1 37S1i,O'l Kl 
."., l WC1ml. ~;-;, """dtY. I balil., t:. ... "Vh iblct po ~ b;IIicich, 250 {2S0~.J:1i\ 

~1(r~b.lI ,lu !'''''''"US 
N.ipillPi"., 4441 1"'~ " 'glfl Plorl .. 4UI {v b,""'m o!>ll~I~fl~oobJf'ITlO'o·t plr.;tMAOtl "" "" 2.'" 0.4111 1.~2kl lG3.00 ~l 

"'" M. mod"~ ..... :a, I t \lS,~,,..,;,,,,SOt\; • ..,h 

""" 
Il,upl \J 

Dep.y i ORIum Ol [)r:\kv Ool , poIyl>'DPl-"'''''. MOIWWt b.I""Y. U,awil.In.i~ . "" " ... 1.1t;1'l IO.6( ~1 JH. IOlt 
dlu~,m, 11.5.22 cm, l iru<. M T .. no po 121,1/, ... 11 o.RTO N P.P (I d.,ly) 

Str "'~181 II 



Spec1fikace PltdjltlllMbnf 
Nablal<Ni (ttl,) u 

ItdtlOll,Q.-i Jt~tIOlkovi ple~POklitl.~ 
N.bllInt zoo!; 

t.lh~)ed"D:k. 
mno1>tvik 

(enan U ) DPH 21" UNI'/.U m'>(>1>I .... \ 
(m.t.k&Ityp. popt . • ~If,hCtl) dodinl/35 

l Khnkk' p.arlmrity. ctloplfl,.> WJI 
mtKů 

~rtM.IDPH c dophl rC" ~ ~~ ~etn' orH dacU~)1i mblcu 
PoIoll<y .ortlrnenlu 

",;nImilnl pobdavky ni uro .... m ~dl>pItlllt:~ <d<Jptlltc" ~ Kl vlel" . DPH 
(PO(I1MJ/ 

... rIopItl llt" 

lu.! ~M.t.a'ld.f~:eneM "'lo..Jlo<~~ 1 ~'kO-+ w:trk.> GP U:II. LR!>, AA.. 115 11. 1 l·tlI.. ~i(~~ '"' ". 11.10 2.!.<4 Kl 14.~Kl II H9.98 (l 

:10 ''-'''Kh " PWWic:) 
T ufkc;d .!\aI~e ~al_ MA M-~>(kt lullM hltll!!: G~ ull/' L~6. AAA. 12.S V, 1 ~.n, "" (:~ 12,10 2,~l1 1'.64 I I 2IOS.3()(l 

h.1~k po' ku~,h " (1 b.te,.e) 
KOI~enJ p.a$k.ll komPlet ltdl"lO,~ ,(N" k c.lt: ~ln!pisl .• n, ~"ir.lhl"lf1d p'tjl<SO","'tloW, '" "" 43.&0 9.16XI ~2.16 Kl 94%.08<1 
..-.:I_u",," ',~m .... !O ... , ll .... b.k'''' po ID ~<n.I'<ft 

""" 
I1jlJthj 

Lami:lQ-.r,ld lol ~ Llm •• " .... x. r'" ~r,...k Ilbl~l n .... , 125 mic;. b;ilo!rkf\,'b" KRM/:a , 71.10 15.1>1 « 500.01 Kl HO, II ( l 

,olmf. llhlnm ... po IOO~~ech IWfHCII (lOOl.l) 

l.,m.n:wKifclie lam·_J ID Oll! 'omlé, lQS.7S m ..... l8 Mk. bilcni/lub", po 'IVIBlC( " ll,70 6.Co6~ 38.36U ~7~,J6 ~t 

lO ''''tr 10S.7~ n,." 100tuud> ~\"nfC'i ClOObl 

!...I"""<lIIIc>rllle 1~ .... ...,.,..xl IGle ,,,,,,.oh 5~.9Smm. III nw.:. b~~ .. :/lub"l PO KMB'Cl , 74.40 S, lHl 29,52~ 117,H({ 

'O'~I ~S ,9~mm I()O ~uu'" ~V[1{CH UOO~d 

~m.novKi lolil' A 3 !...Im,no-ncifa:OII! A l103. 426m .... 125 m't. N~ni/trlbltt PO XII.~o.rC{ , 416,00 8l,Mill !>Ol.l6 ~( l020.!6ll 

lOl mt.10l.,26mm 100 l <ISKft '''''fHC~ UOOksl 

~1";loI.A' la~.n-_ ..... loIi." 4 2160.lOJ ...... , U5 """" b.llni/>u!llc., PO KRAB'CI " 218,.0 'S,8(, ~1 2n.,16 Kl 19&3.%K{ 

'0' .... ' 21&..301""" 'OOb r,v[TECI! [I00~.) 

Llm·nov,.;' rc"" A S \..Imll1O'lo"l<:; 101111 A ~ 1!.4. 216 "' .... 125 ~ b,k!nylflboce PO ~MlIICf " 109.&0 H,06lt 112,86 Kl 1992.87 kl 

rOli" " 1s.-t.]16mrn H""""" A,vnlCH {lOOlsl 

I.Mr....,Qdfol~ LInw1 ..... X. roh 80>.110 m .... US tnO<.. ~"n(fk, .bi< t po 100 (AA81ct " )~,'\) 7,11 II IU3 Kl ~Ulk/ 

,o,mf,800110 ... m ,~'"' ~vnfC'; !lOOU) 

PVC p)'lfI' do 5l;/Inov.tJ<y IiSM ~VCPVIle do'l.novllq HSM '11.2. ] l Ul PYlfL "" 3,40 o.nl1:t 4,11 K! I MUtat 
I ll l ,WnlC!1 nl.Jl 
Hlbo!TY 111"0 l,oul~ vaHIU H'be:y pro kroulLavou ''''/:0.., w ..... bll 6 mm. bilo!nl" ttal>lO t;l\AiJiCf , "." E. ' 6U. 48,?6U 192.s8~/ 

b'f\OltliU6mm ~IC·)I;_n AVfHCH UOOU) 

I'II"IV litO bDUllOY'llu v. ,bu M/Mt"j· prg boul:"o',ou v .. bu. ~1I\'a b1i 9 mm, ""' ... Iv kr.DIcI (RA11IC~ , ~7.6D 10.00 II 57,60 Kl l'S,S8 Kl 

!>a"'"~ B ",," PII IOO ku"d. "'VHlOl 1100 1.sl 

itlbel, pro kloull.ovou VlIl"" Hfttltp.o !uoull;;:-ou>'''!>u, ""!Vll tu JO mm. bi:tnl .. KU6JC( • ~8.60 IUH{ 7O,SI K( '2S.~I ~l 

""I\'I~UIOmm IJ~b1c~ po 100 h olSf!th "'IrHC" l100b) 

H/boly p~ krouJl.ova" .. "bu H/Wly pro hcul ~OY'IIuVJ,bu. ta ..... bli II '"."'" ~I""' .. kt.bio ~AAOIC[ , 75.1iO :~..ss (( 91.4SKl S(a.66 II 
~!VlIbIli 12 ... m PO 100 kunch AVHfC!1 llOO .... ) 

Ilfbel\-pro ~'oull_ ""bu HltelV 1"0 trou!~_ "1l'':IU, N .... ~ bili I' mm. b.~ ... I" kubh;, (AASlCf , 67,00 \8,4~ 1;( 106,2(~l 6)1,43 K( 

o ..... ., bla II mm PO IOO~,h ;,.V[HOt (lOOks/ 

H/boly p'o krc .. l'oveuv~.b .. IIfboly 1"" lr oull.oo .. "uv.,.bu. ~'I\" b.~ ]~ mm. ~.It,..,,, hlblCi ~IWIICf • 115,90 1~.l'U 140.24l( ~1 ,OU 

bal\" blij 16mm I>Q lOObnKh ,o,vETlcn noo .l) 
H/blly pro lrco.llrootovVll'1:IU Il/btly 1"0 krovll_ ... ,bu, bi1<v~ bili 19mm. bi4tnlv u.biti XAAS.KE , 1!.(,.20 32.80 Kl. 18'J,oo ~1 l IH.OI(( 

iIII\'.hla 19mm polOO k\II.Kh ",vrytC" 1100 .... ' 
H/bely ",okr"ul'OY'II .. vnb~ Ilfbl'1y 1"0 lroul""""'"vlIlN, ~."'" boU 12 mm, b.lo!nlvlrlbocl " .. , .. cr " 89. 10 Il.nU 107.81 u. 1293,73 Kl. 

ba"'. bII~ 22 mm PO 5O ~U$fd1 :wrnCH (!oCl ksl 

H/boly III"D kroullo.ovou VJ,bu H/bely 1"0 I.'oull.o"", "lIlbu.~ ... t;i'i n ........ 1),o'H>lv l ,.bIr, ~AA6tC ( " 111.10 21,051 U 1J.8,19 ~ ( IU5.o/AH 
""I\'.bUn ...... jltI5()konKh -"'VInO! (50 u) 



PI~poIJU~'" 
"" bldh .... ' c~ ""' I~ 

Specifikace J~'lGt\ov' Jrlnclk ..... ' pltdpoW:I."" 
Nablun~ l bo!1 

M~,n!)tdno:h 
ITIIIOl.nvlt 

(en.n MJ DPH ll" ceou " MJ mnehtvfk 
(znlt).aJtyp, popt. ~p«lnbtt) 

(MJ) 
clodiN/36 

1(1 b", DPH ~dopli!lt'" 1(1 .I~lnf DPH dodlo/'ll,ll6 ,,*ic ů 
Pololly .Oftóm~nI .. 

lKhnk~. p.onlmtlty. ~ I1oplllr. > mhlt\l 
mlnlmaln! polld.yky N . oltl .... nl <d!Jpllll t > < doplillt > Kl ~ttM DPH 

/po!tlMJ) 
~dopI!I re :>-

..tbtrv ~'O"'()UJlCWOIIV.,t; .. '1/l>tty t 'O I··oull...- ~"b ... t ....... 1>1I n ....... l;»'pnl .. 1,a\loC, ""« " 1!<l.20 2U8 <i 16US~~ 1 9~8,S8~! 

I>lIrnI>1'18""" pOSIH"nch ~Vf1fOl {!>Cl "" 

xe'OI,"hdi " Op. II 1 Xe,O!,~"d., PlP" " 3. 2~,"] . 12~ I,!tú ,. w :iIr,u. p.r't "nit IIl1tfK '" 109.80 13.QC; K! I32,Ri Kl 7971.~2 r.~ 

b,oltV. Dbc"""""'hS1. '"'I-wU t&:. t:lldl:>l l Of:"~ '. (U~I.sI':'1 

.,i1ocl:>ý P'O .tlocoeb, .. """llllwtM, bl4uslool ~,....".,. 
Il,Utny 1 101l<'~"V, 1 bl ... ~n'fl,.bi,. po ~ b:o:icch 

COlO~CCPY 

~ftO,f.r",y p.plt II 3 • XttOll.lict, ""pit II 3,. 2SOc1ml, 8O I,,, ..... l;»lí1< ... p.::>it "'" '" 555.10 1l~51 K! ~n.67 Kl "OlOO,26 1:1 

,~f "" ~\Y. obO\lSI .. n~ , I~'" Y'{$(lH t1t'011. t~,1.d~O~\ . l25oOhlů) 

Op."U. vhod"'; ptO w 'l.oobJl!mM ~nt.,..té il lnt OUSIOVt 
Dote"<""" 16l:.i·~,y. t o.,;,.I ..... 1 ~'iI; COLO~COPv 

J(f 'Olt.f"'k-; ~p', A 4 t.ot~ h~!i:nl ...... R;faf\l.tnl h.' .... nt pooplryll ' . 8O&fm1. :.IXllos I" v owJ, " 1~4.oo 1O.2 ~ 1(( lN..2U( 7111,01' [( 

b.b1: ... yl'lod""" 1" 0 po .. "'i w ... \,,1'1 I~th f~"'ol>llYth I (SOO~ I ,,) 

w'n"f'lf::h.I."".ovYchilnl<cus: ...... i"<" ll>pi'~ k. I ,, ~j,~ 
dOlJO'vlen proollo\lS:'~...-.j Ivyl:ROUpK'tflll ..... b ...... lIlIli 
otldflt. sytf lIuli, _'u~~g..,ti,!e ",e~ modli uTl ...... ltdod 
moo' • • lt"t>.i pU'tkw~, .ylt .~'...,., .1.01 .... 6, 1 ... l<>-4.l\n.td'. I 
~In 

ANIA\.lS 
Oc",,~ v'~ir. C ~ l oprty Odpool"lvi:t(tk do ~t'Pi,ky Xtto. P~, 1lIII>018860 MfP. M JO 237'.00 491 .54 Cl 2 17"~' cr I!~ 176.10 I(l 
x .. reo. p .... _ ~eD60 

M';~: tn ... nce I(rl. tou ... "Id!'<l r':>Icity R .. Of('~t ......... Df:' jlocl~d'll 

11311.ooH6 HROX vJltbk) 
Genume XI'fOJ: $OI.cIlnIo. B!aeI< K(>fl).o cam..:!,; .. · I'ft. Sclie I,,~ Pl><»et 8.3CoO W. I08ROr:l1l'0, ~RA81C( '" ~UJ.1Xl 1 099.n ~( 6316.17(( 11U18,SO . 1 

NIe-n:JkuhlCt po6 ",..m.0I"I&'~'" SHAAP (6 b) 

fOt'lef Sh.J'p MX·27GHIA Tone, S .... 'p MK·27GlI,ll\ do _~ifvn:.t"ího loI"Utn' ~l'\iIfp Io.U · M Ol 1 0'11,00 BO. )!I(! 1 321.31 . 1 106 lGS.&.:l (( 

BOO N. oroS n'lnI ''''''' (1to~r) 

CaMc~IlPDJ ~~~~~II) (.r1,o::t~ HP OJ ' !ID 166MrS) do 1l'l1."f'lOS..t h.Um'!' HP dn\jrt M " 621.(Xl n O.'1 Kl 751,41 Kl n 813.'5 K! 
: 500 Kl lttn'. o,' ",JItt; "' II .. "'no;! t) 

CafU~ lIP OJ'~ ( II, (amid! .. tW OJ 4~ (H·57Cllca pltnolM IisU,ny HI> dt.l<jtl '"' ., 936,00 1%.!06 K! 1 132.S6 K~ 500 965.20 K~ 
5liS7CL) .SO. b .. n"'~ 1(1. o,; ",llnl "' II '"t1ticltel 
TOtIel TN1UI,\:nOIUI To,,",' lN 1 H do ~o~ M,IId: I 6i.!hub 210 ((ll . ] I.J v IWl.t;I 191,00 1&6,11 ~t 9H, n~1 ~ 74l.66~! 

blolefllJ.o., ,,,"!nl WoINOlTA U_on I 
Tone< l(ell)lo 1","1'1.02736 Uf"" rone\' Xe,g . l 06HOl216 do ""'!ti' .. n~II .. U"' ... X~to. ~ ..... t "" 3 781.00 19' .13(( 1 ~77.H~( 4 1196.87 Kl 

Wotk (Mltl 6600. orcr."'''' 
U;;'OK 

U lc",.) 

CI'IOtIcatlneQt PGJ·3~ Dl.o~ Caruoc!ce Cl.n"n P,;', ... 3~, PGI·l~ B!Kl rJo .... mp.I,b.tnl '"' "" IS8.oo I H8 ( ! H9.s.8KI S1 1!1'UO U 

onla<l>'o..! l'IIenolllt ,;,U"" Pt'"r .• . 9. S ml.. a''I",11nl (A/ION U '~"trdlt) 

Canon Cil'trdge CU·36 Q>IOf r.artt,:ittCa""" P' ...... lli C\ll['~ l.c..,p.allt:~nI InIoO<l>IM "" "" )].1,00 10,98 t l 1CJ8.95~! 8S 88~.8O.t 
plt no.nt Inkj,ny r ti.m •. l2 tni, o<J&r.'1nI CANOr./ /lur,,""') 

Tor-oerHP C 8.5!>C.A1IIIcJr. To"",, (8SSO/\ l~"tfdo m",llf .... ltlnl h.~it.,., HP b'f!)t: S~, "" I : S7,OO 935.97 Kl Si91,91«l (11516.73 Xl 
Of· .r."'>I "' 0 '_.) 

S11~la 10 I II 



-

1'f000pold'd .... 
N~\ktDv' " .... a 

Specifikace Joednotjwo;i ~hwj plfl1polUidlnf 
N.bluntzboll 

""~t~ Jednod. 
II'W>IIblvl t 

cer ..... Ml OP1121" < ....... /1,\1 m!'aClr.vll 
[11\.tUlfyp, pOpt. lpecl1ikac'J d gd~r0VJ6 

T.dlll~k. p.,.metry . <dopMr.~ 
[MI) ..... '" ~tb, .. DPH cdDrM rr > Kl.-ftIM DPH do.:!ir.VJ6 ~.ót .. 

PO/otky sortir>Mnlu 
c dopiřJrt> cdap/fll t > Kf vlel"" DP H rnllllmlllnl po!adnl<y na 1.OI\I/l'It1'lt 

IpO~'" Ml} 
<dOpMrt~ 

Tone. tiP C 6~~ ...... genta T<>n~ (85SlA !t .... ,,>Y cjomu!l.Jun'~nf " .kJ ,...,. HI' y,erJ<>l "" 
, 9053.00 I 907,'3 Kr I0990 •• lKt !lagU,II? ~t 

9!i(1().0r" ,n,I'ni "' 1l10l><") 

Toner HPC 8S~2A~:1ow 1o",",' C SSSlA 'luIydomu~1 fUII~.tnI :is'd''''V HP U!.oI'!lt' 9;00. "" 
, 9W,OO 1 901.'1 Kl :0990,4} Kt 98911.87 ~! 

O,,&..,~I'" "' (1 I01"tr) 

TOI'Iet IlP C &551" cya ... t_, ( eSSIA modrY do mv:.."-unUnl ul l ;hnv HP Uow .k' M , !lOU.Dl 1 'i!l7,41U lO990,Ht.:.t 'iB9U,S11:l 

S~.OI'. '~ni "' (1 10""" ) 
v.ilet. HP CS-'-!.OA bIId\ v~,,-.., C ~ (tr"'; do m":IJun~{ni ".ta",., HP lil.e,J~ 9100 "" 

, II ill,DO 18~!I.n ~l I05.0:l,H Kl 'MW.!>7':! 

" (l v~'KI 

VjlecHP C6.."6Y\"'i'IIIent.1 I'JIM C SSfi,iAl .. "",ny do _hi!un;'Wmtirny HP UleIlel '"' 
, 1 110.00 2n.10~l 13.4!.:O KI 120S7.90 ~č 

'"" "' Ild\K) 
VIlIeC HP C!562A. yeIow "'let C E56l41krry <kl muhih;n'Čni I\; k~"" HP U"./" SS«! '"' 

, 1110.00 Hl, IOKI I 341,10 Kl 12 087.90 (l 

"' U dli', ' 
V~1ee HP C e!i6IA cyltl ~'~lK C Mlil'" mocIrj 00 I1'>UUun~lnI". k'rnv liP ~,1fi 9\000 '"' 

, I H O.OIl 233,10 kl 11(1,10(/ 11OS1.'lOKl 

"' I1 v~<I 

z..~~..o ~ Hf' C e~$6A 215Xh,i jodnolu C 8~S5lt. do mu.lrfun~ ,,,Umy HP llrw.'ltl "" 
, 2':16,00 \001 ,]5 1(( 2923,3&« 20;310,2((/ 

"'" "' 
U lt'dnotU! 

,,..,cI o.oup1Ival\J> C U54A ~ .. "d .ouF .... C 1I~:.o" dO ",u!.,","~~n;o,,, r"'I.~ .. 1 HI' La,~rl~, s.oUP~AV'" " IUI .OO 3~.01«l lnMIK~ 3 ~l.:o. ISkf ,,,,, 
"' 

l 1 IOU ;)rh'J) 

Plenoso.y p;ls CS5~~ PI~lIOSO<r'Ý thCS~S5.l oomuft lunkwilto ,,'i ltnlll ~ 1.~lltl M l B ~~.OO 1 794,6(, Itl 10 )(0, 6 .. Kl II 021.% K/ 

''''' 11 pltllOo,.ovV 
jojp "" TonIlf 1\'0-1< Ct ...... tIaO. TuM!' ~rG ' worlt ,lIIre 7S25JOCB01SIJ /.t<~, pro "" JO lSW.oo 619,!oO lt 3 S6!1,50 I I 107C!S,OOIU 

7 ~2S.~lROl511 """" .... """!ni l.afueni Xtfc.o WOftrcnUt 7&15, ~"';"'I lC!"lIOl II toner' 
T_Wo<kCert:rt~ J_r Xor"" W",kCfI",Irt It_ni 15lSj.JCl6«lllS19 pro WS ,. 2550,00 619,SO (/ 3569, s.o~1 856U.OO(/ 
7 ~2!>'OO6ROIS'9 ,""'tilunlJ'" u n , .."l Xnoo W;xl C.n1f. 7BlS."rt ... KtACl II tone< 

TOI"~ VIOrk Cenll'e reIOw ,,,"o<XfIO' W,,'~P/llf.llury7525~OIS18 pro 'OS " Z~,OO (i19.50~( ]sfi9,!oO ( ( 6SIiGS.OOU 
757!w'OOOROISle mu'I ,lun~tnl l41iIenl XIHOJ. W",l Ctnl'f 1&:5, O''f':l!\i'n! XUQX fI'~'1 
1 oner W~ Cerwe CY'" 15 TOI"oI!r XffO>. WOf~CtnUt mod.y 7SlSJIlO6IIil l 5l0 p'o "" " 2 950,00 bt9.SCUI l S69,!oO ~I 85 I>IiS.OO Kt 
251llOGR01520 mu~ilun~lnl nl'nni " "'" W". :.:ť:e<1Uf 1S15. • 'nJlnl XEROX Utone' , 
C>:l~inMotwl DOaR l1061 11O Od~nI nid_ P''' ."","~f..v.tnl I.1ir,..1 X"", Wo.kC.ntre <vS " 456,00 102,06(1 ~.06lt 14 IU.4(~1 

Xcro~ \ '/011< (".eI'ID 7US 

"" )(!.IIOX (l flidl)!;l) 

,loI:!pI~fH1"'ao USIll ~l>op11<1 FromuJtjfun~(nI r~tllllttoa "" 
, 1251.00 262.111:( I SIJ,JI ( ( 901!l.26Kl 

OO, ADOfjn X .. ~ W~cen,.. WOf~C.."trt 13·n 

"" xt~Ol( 
11('110(1 

SPOO'IIIO X .. "" VJ<n CenU. SPll"'! doXuo. W".ICtnl rt 7845 U:(lS!lll91S"'o Ilni!. " •• KAA!lC< l 197(>,00 413,70,(/ 2381,10 Kl 71S1,10 11 
7e,.t5008R'2<nS b.Jltn;J\nbu PO SOQOl...,.Kh :>:(ROl 15000 .... ' 
Spony do Xe",x Wor\< Centre 51lG"'! doXe '''a Wor l Cenlff 7B4SLOO8Rll96-4 do r,ullt" •• KMStCf l 1 ~19.oo HO.59 J.1 1789,59 (( 5 368.17 1,1 
7&45 DOeRI2964 ba:en~lblt •• ó:lOO l .... ~ ~(lIOl1 1 ~>5000k3) 

Plenowvý 1"11 dtUIfi Ple~ ~~ drl>h~ ~ .... h~..,k (r.;,.,u 1.11 ;/11'11 XlrCl>. ' OS • l598.00 75~,~B ~t ~ )$).58 t;( 26 121.4B Kl 
006RI3QSt Wor I CflltreOO8RH:)G4 )([ROl( II"h) 



SpecJfihce 
Nlbl"n' tlIoll 

tln.tkalfyp, popI, _pKlnlt,ul 
PoIotJ<y IOrtIme<rtu 

TK hnlcJ..t pltatMtty. " dopll1'e ' 
mlnlma1n1 pOb~yky nIO lIGI1ime"l 

TI$l(OV1 v61K (Drvm) Th"ovY v'lte [l>r\Im] 013R00662 do muhlfunkfniho .. /i •• nI 
013R00662 )(IlO. Won; C, ntrt la.. ~ XEROX 
Fi>.JoCN if'(jnotloa tflne" r.utnljednoth tfUSt.' &04/(62BO do rnultíluni;(n!ho n/l.tnl 
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