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Kupní smlouva

Č' j PPR-15279-18/ČJ-2016 990640

Článek I.
Smluvní strany

Kupující:

sídlo:
právní forma:
IČ,
DIČ,
zastoupená:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
fax:
E-mail:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizaČní složka státu

CZ00007064
Ing. Vladimírein Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek policejního prezidia ČR
Česká národní banka

(dále jen ,,kllplljící") na jedné štranC

a

Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Maison de QualitC s.r.o.
Týnský 21, Praha l, 110 00

CZ25110195
v obchodním rejstříku Mě.soudu v Praze oddíl C, vložka 50412
Mgr. Pavlínou Převrátilovou

(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

u Z a V í r a j í

podle ustanovení § 2079 a nás. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

tuto
kupní smlouvu
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Článek II.
Předinět sinlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných
kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické
právo k tomuto zboží.

/2/ Podkladein pro uzavření této smlouvy je rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

/1/ Předmčtem této smlouvy je dodání l 000 kusů čísel identifikačních policisty - vrchních
žlutých vyšívaných a 1 000 kusů Čísel identifikačních policisty - vrchních šedých vyšívaných

/2/ Prodávající se zavazuje dodat uvedené zboží v první jakosti a v provedení podle
přílohy č. 2 této smlouvy - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.

/3/ Předání zboží bude potvrzeno na dodací list vyhotovený prodávajícím ve třech (3)
vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvnňni stranami a kupující obdrží jedeno (l)
vyhotovení a prodávající dvě (2).

/4/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody
odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pčti (S) pracovních
dnů od původního terniínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení
odstavců l až 3 článku lV.

/5/ Kllpující je oprávněn oznán)it vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě tří (3) let od předání zboží. Pokud kupující uplatní
nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do pěti
(5) pracovních dnů nebo ve jhůtč stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle ČI. III odst.
/4/ a /5/ této smlouvy.

Článek N.
Doba a místo plnění, předání zboží

_

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu, po předchozí dohodě, v místě dodání zboží
v terinínu nejpozdčji do 15. 12. 2016.

/2/ Místem předání zboží je:
Policejní prezidiinn ČR, Správa logistického zabezpečení, odbor správy majetku, skupina
naturálního zabezpečení, 281 07, svojšice.

/3/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání
zboží nejrnénč pět pracovních dnů předem na adresu:
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Policejní prezidiim ČR, Správa logistického zabezpečení, Odbor správy majetku, Oddělení
materiálně-technického zabezpečení, Skupina naturálního zabezpečení, 281 07, svojšice, tel.

a nebo fax: .

/4/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacích listů v místě
dodání. K podpisu dodacích listů je oprávněn pověřený pracovník Správy logistického
zabezpečení Policejního prezídia ČR.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí
zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí Škody na zboží

/1/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí.
/2/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od

prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena ál platební podmínky

/1/ Cena za jeden (l) kus čísla identifikačního policisty - vrchního žlutého vyšívaného je
stanovena ve výši 33,00 KČ bez DPH a 39,93 KČ včetně DPH ve výši 21%.

Cena za jeden (l) kus čísla identifikačního policisty - vrchního šedého vyšívaného je
stanovena ve výši 33,00 KČ bez DPH a 39,93 KČ včetně DPH ve výši 21%.
Celková cena za dodávku je stanovena ve výši 66.000,00 KČ bez DPH (slovy: Šedesášesttisíc
korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 79.860,00 KČ s DPH (slovy:
Sedmdesátdevčttisícosmsetšedesát korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, tj. 13.860,00
KČ (slovy: Třinácttisícosmsetšedesát korun českých), přičemž sazba DPH bude v případč její
zniěny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

/2/ Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnllje veškeré náklady spojené s koupí zboží,
balné, dopravu a pojistné do inísta plnění.

/3/ Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícíni do 14 dnů po převzetí
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti
stanovené právními předpisy, číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží bez DPH,
zvlášť' DPH a celkovou cenu za zboží včetně DPH.

/4/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu na základě potvrzeného dodacího listu a ve
dvou (2) vyhotoveních ( l originál + l kopie).

/5/ Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu kupujícího:

policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, P. O. Box 6, 150 05, Praha 5.

_
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/6/ V případě pochybností se iná za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne
odeslání faktury.

/7/ Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kuplljícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě
splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží llhradit cenu zboží.
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktuiy v délce dvacet
jedna (21) kalendářních dnů.

/8/ Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.

/9/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně, Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem
doruČení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.
Práva duševního vlastnictví

/1/ Prodávající se zavazuje, že při dodání zboží neporuší práva třetích osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duševníniu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv
plijlnyslovCho vlastnictví. Prodávající se zavazuje, Že kupujícímu uhradí veškeré náklady,
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícíinu vzniknou v důsledku
uplatnění práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti s porušeníni povinnosti
prodávajícího dle předchozí věty.

/2/ Prodávající prohlašllje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920
občanského zákoníku.

Článek VIII.
Povinnost InlČenlivosti

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnční této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho
zaměstnancích a spolupracovnících a nesiní je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího
Žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této snilouvy, ledaže se jedná

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností nilčenlivosti podle odstavce Ill všechny

osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
/3/ Za porušení povinnosti ]nlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží

dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
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/5/ Veškerá komunikace mezi snduvnínii stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smhivních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek IX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

/1/ V případě nedodržení termínu dodání, předání zboží a faktur podle ČI. III., IV. a VI. odst.
/4/, ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlení prodávajícĹho s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zboží za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

/2/ Jestliže se jakékoli prohlášení prodávajícího podle ČI. VII. ukáže nepravdivým nebo
zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti podle ČI. VII. této smlouvy, zavazuje se
prodávající uhradit kuplljícímll smluvní pokutu ve výši 4 000,- KČ (slovy: Čtyřitisíce konin
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/3/ Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIII. odst. Ill až /4/, zavazuje se
prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 4 000,- KČ (slovy: Čtyřitisice korun
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/4/ Jestliže prodávající poruší povinnost podle ČI. XI., odst. 2, 3 a 4. zavazuje se
prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 4 000,- KČ (slovy: Čtyřitisíce korun
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

/5/ Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhl'adoll faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý,
byt' i započatý, den prodlení.

/6/ Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

/7/ Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat
zboží.

/8/ Smluvní pokuty a náhrada škody jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným
pracovníkem Správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR.

/9/ Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. III.;
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI. VII.;
d) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle ČI. VII. nebo ČI. VIII. odst. Ill

až /4/;
e) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

/10/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
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a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c) prodávající vstoupí do likvidace.

/11/ prodávající je oprávněn od snilouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet
(30) kalendářních dní.

/12/ Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka ál sankce za její nedodržení

/1/Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců a za podmínek
uvedených v záruční listině. (V záruční listinč je nutné uvést podmínky údržby a zacházení
s výrobky, jejichž nedodrženi vylučlljc odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

/2/ Životnost zboží minimálně 3 roky v originálním balení a při zachování všech
mechanicko — fyzikálních vlastností výrobku

/3/Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobni vady, které niají za následek
nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu. Nevyhoví-li výrobek schválenému
referenčnímu vzorku, PN a dohodě, vrátí se výrobci. Výrobce ručí za skryté vady po dobu 24
měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli.

/4/ Vlastnosti a kvalitu výrobků kupující může v průběhll dodávek dodatečně prověřovat
v rozsahu daném technickou specifikací, tzn., že může být prověřena např. i zdravotní
nezávadnost použitých niateriálů.

/5/ Reklaniace vad musí být provedena písemně.
/6/ Proclávající se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě třiceti (30)

kalendářních dnů od doručení reklamace kupujícího. (Lhůta se doplní podle konkrétního
případu.)

/7/ Prodávající je povinen v případč prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kuplljícín1ll
smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý případ a
za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti
(30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

/8/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR.

Článek XI.
Ostatní ujednání
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/1/ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

/2/ prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/3/ Prodávající bude oprávnčn propagovat svou společnost, zejména propagovat své
obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a realizací smlouvy
pouze po předchozím písemnéni souhlasu kupujícího s konkrétním způsobem propagace.

/4/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/5/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb,,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/6/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí Činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3, písm. b) a v § 3 odst. 2, písni. a).

/7/ Prodávající se zavazuje, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první
dílčí dodávku) doničí, na adresu a v termínu uvedeném v ČI. VI. Kupní cena a platební
podmínky, odst. 6., písemnou inforniaci zda je zaměstnavatelem dle ustanovení § 81 odst. 2.,
písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

/8/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve sinlouvč včetnč ceny zboží.

Článek XII.
ZávěreČná ustanovení

/1/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

/2/ Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
/3/ Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran, číslovanými dodatky

v písemné formě.
/4/ Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. l- SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY a

příloha č. 2 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE.
./5/ Smluvní strany se zavazují, že veškerC spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.

/6/ Veškerá korespondence mezi slnluvnílni stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

/7/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichŽ dva (2) obdrží kupující a jeden (l) prodávající.
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/8/ Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této
smlouvě své podpisy.

V
,2016
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Příloha č. l ke kupní smlouvě č.j. PPR-15279-18/ČJ-2016-990640

Specifikace zboží a ceny

Číslo identifikační policisty - vrchní - vyšívané

Šedé Žluté
Cena za 1 ks bez DPH (KČ) 33,00 33,00
Cena za 1 ks včetně DPH (KČ) 39,93 39,93
Cena za 1000 ks bez DPH (KČ) 33000,00 33000,00
Cena za 1000 ks včetně DPH (KČ 39930,00 39930,00
Cena celkem za zakázku bez DPH (KČ) 66000,00
DPH za zakázku (KČ) 13860,00
Cena celkem za zakázku včetně DPH (KČ) 79860,00

Předmětem této smlouvy jsou dodávky a prodej čísel identifikačních - vrchních (vyšívaných)
v roce 2016 v násleclujících lhůtách a množstvích:
Předmět dodávky:

NÁZEV JED.MNOŽSTVĹ MIN. do 15.12.2016

identifikační číslo vrchní(vyšívané)
stříbrné-šedé Kusy

identifikační číslo vrchní(vyšívané)
zlaté-Žluté Kusy

1000

1000

Dodávky vyšívaných identifikačních čísel (vrchních) ke stejnokroji Policie ČR svým
provedením,zpracováním,bawou a vzhledem včetně materiálových a hygienických vlastností
odpovídají Technické specifikaci (příloha č. 2 KS),schválenéniu Referenčnímu vzorku
(uloženému v centrálníni skladu - SLZ pp ČR svojšice) a schváleným Technickým
podmínkám.
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Příloha č. 2 ke kupní sinlouvč PPR-l5279-18/Čj-2016-990640

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ZBOŽÍ:

ČÍSLO IDENTIFIKAČNÍ POLICISTY- VRCHNÍ (dále jen IČ vyšívané)

Identifikační číslo policisty-vrchní -
ks l 000

světle Šedé
Identifikační číslo policisty-vrchní -
Žluté ks l 000

OZNAČENÍ KÓDU CPV:

TECHNICKÝ POPIS

POPIS :
IČ vyšívané je vyšité na látce, které se poinocí našité háčkové části stuhového uzávěru
připevní na mechovou část výstrojní součástky.

PROVEDENÍ :

- šestiniístnC číslo zhotovené na látkovém podkladu (OPÁL), který je podložen vložkovýni

materiálem a celek je našit na háčkovou část stuhového uzávěru

- výška čísel 25 mm

- šířka vyšití dle charakteru čísla od O do 9 v rozmezí cca 15 mm

- typ písma UNIVERS 65 - polotučný

- výšivka je podehnuta v kraji a cca 1,5 mni v kraji přišita na háčkovou část stuhového

uzávěru (rozměr stuhového uzávěru s výšivkoll je 38 x 120 mm)
-okraje IČ jsou po cekni obvodu zakončeny saténovým steheni v šířce 2,5 mni

vyšitým kolmo na podélný směr

-stříhání je provedeno těsně za tímto začist'ovacím lemem po jeho největším obvodu

Čísla výšivky musí mít hladké okraje, vyŠívací nitČ musí být dostateČně napnuté a
prostor pod nimi vyplnčný, aby nedocházelo k zatrhávání, použitý materiál i nitě musí
být stálobarevné (zapouštění barev je nepřípustné). Při praní resp. Čistění nesmí dojít ke
změně rozměrů (sražení) resp. zkreslení (pokroucení) celé náŠivky popř. nápisu

MATERIÁL : použitý na referenčním vzorku uloženém na slz svojšice a
certifikované hodnoty odpovídají:

- základní inateriál - OPÁL(65% PES/35%Ba, 265 g/m' ,kepr 2/1)
- barva inodročerná
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- vložkovina, např. Novolin 100 % PES 80gr l bin, barva Šedá

- šicí nitě, např. Guterinann A 220 černé, nitě 100 % PES 80

- vyšívací nitě, např. hedvábí ISACORD b. 704, Marathon 100 % viskóza, vinutá dvojím

zákrutein barva zlatá b. 1009 - PANTONE ® - 14 -0951 TP, 100% viskóza SULKY b.1333

barva světle Šedá podle barevnice Marathon č. 1212

- velcro páska 38 inin háčková část.
ZPŮSOB POŽADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI

Hotové výrobky (pouze v i. jakosti) musí odpovídat oboustranně schválené PN a
schválenému referenčnínlll vzorku. Přejímají se podle schválené PN a l'efel'enčl]ího vzorku na
SLZ Svojšice,

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Balení:
- po 50-ti kusech do PE sáčku s přiloženým seznanlenl: pořadí, nejnižší-nejvyšší, počet kusů,

rok/niěs. výroby, inateriálové složení podklad a výšivka, název výrobku a dodavatele
- do kartonu 20 x PE (50 kusů) , na kartonu počet kusů, iněsjrok výr., dodavatel.
- s dodacím listeni seznaní obsahu balení např.:

Číslo pořadí nejnižší nejvyšší ks
1 l-50 111111 111150 50
2 51-100 111151 111200 50

POZNÁMKA:
dodržet název součástky ,,ČÍSLO IDENTIFIKAČNÍ POLICISTY- VRCHNÍ"

NÁKRES A ROZMĚRY:
orientační nákres, tolerance rozměrů ± 2 mni

A
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