
KUPNÍSMLOUVA
číslo prodávajÍcÍho:

číslo kupujicího: 62-2-5377/2016

uzavřená v souladu s §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.

Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
SIdlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ0884099, není plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
Telefon:
Fax:
(dále jen ,,objednatel")

a

KNĚZEK s.r.o.
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Datová schránka:
Telefon:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,prodávající")

Palkovice č.p. 597, 739 41 Palkovice
Palkovice č.p. 597, 739 41 Palkovice
27766837
CZ27766837
Ing. Radomír Knězek, jednatel

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41339



Článek ||.

Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícknu

zboží, specifikované v ČI. Ill. odst. 1 smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo
k tomuto zboží.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 9.11.2016,
která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSBM-
1744/2016 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání 6 sad zvedacích vaků pneumatických (dále jen
,,zboží" nebo ,,předmět smlouvy") dle specifikace uvedené v nabídce č. NA/2017/145, ze
dne 9.11.2016, která je nedIlnou součásti smlouvy jako příloha č. 1 této kupní smlouvy
(dále jen ,,příloha č. l").

2. ProdávajÍcÍ bere na vědomi, že kupující odebere v roce 2016 minimálně 1 sadu zboží
uvedeného v ČI. Ill. odst. 1, a následně do 31. 12. 2017 zbylé sady. Zboží bude
objednáváno postupně dle možností kupujícího a celkový počet nemusí být vyčerpán.

3. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy, a to za přesný počet kusů zboží dle písemných objednávek, tak jak je
uvedeno v ČI. lV. této smlouvy.

4. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboží (dále jen ,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení
protokolu.

5. KupujícI 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 odrrňtnutí převzetí zboží písemně prodávajichnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se
použiji ustanoveni odstavců 1 až 5 tohoto článku.

6. KupujícI je oprávněn oznámit vady zboží písemně, datovou schránkou nebo e-mailem a
uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujÍcÍho kdykoli ve lhůtě dvou
(2) let od předání zboží. Pokud kupujIcí uplatní nárok na odstraněni vady zboží, zavazuje
se prodávajÍcÍ tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení
vady nebo ve lhůtě stanovené kupujíckn, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. prodávajÍcÍ je povinen předat zboží kupujícknu po odstranění vady dle ČI. Ill.
odst. 4. a 5. této smlouvy.

7. prodávajícI prohlašuje, že zboží nemá právni vady ve smyslu § 1920 občanského
zákoníku.

8. prodávajÍcÍ předá kupujľchnu doklady vztahujícI se ke zboží, a to zejména:
o návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii;
o písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

o předávací protokol;
o dodací list.



Článek lV.
Doba a místo plněni, předání zboží

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží po předem provedené písemné objednávce, ve které
kupujÍcÍ stanoví přesný počet objednaných sad, a to v místě dodání zboží nejpozději do
30 dnů od doručení výše uvedené objednávky prodávajícímu.

2. Počty požadovaného zboží budou průběžně upřesňovány v průběhu roku 2016 a 2017
jednotlivými písemnými objednávkami.

3. Objednávka musí obsahovat následující údaje: údaje o kupujÍcÍm a prodávajÍcÍm, IČO a
DIČ, číslo kupní smlouvy, specifikaci požadovaného předmětu koupě a množství.

4. Místo plnění (dodání): Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1,

614 00 Brno-sever.

5. prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o terminu dodáni zboží nejméně 5
pracovních dnů předem.

6. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzeni dodacího listu v místě
dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněna kontaktní osoba kupujÍcÍho.

7. Vady zjevné při dodání zboží je kupujicI povinen sdělit prodávajichnu 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 uhrazením kupní ceny z účtu kupujÍcÍho ve
prospěch účtu prodávajÍcÍho uvedeného ve smlouvě.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od
prodávajÍcÍho.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena za 1 sadu zvedacích vaků pneumatických ve výši 121.379,- Kč bez
DPH (slovy: jednostodvacetjedentisĹctřistasedmdesátdevětkorunčeskch) jako cena
nejvýše přípustná, tj. 146.868,59 Kč s DPH (slovy:
jednostočtyřicetšesttisÍcosmsetšedesátosmkorunčeskýchpadesátdevětha|éřů), při sazbě
DPH ve výši: 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží
(dopravu do místa plnění, školení obsluhy, clo, skladovánI, balné, atd.).

3. Cena bude zaplacena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajíckn po
převzetí zboží kupujícím podle jednotlivě provedených objednávkách podle ČI. lV. Daňový
doklad vystavený prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy,
evidenční číslo smlouvy a dále vyčis|ení zvlášť' ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a
celkovou cenu zboží včetně DPH.

4. prodávající je povinen přiložit k daňovému dokladu kopii protokolu.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti daňového dokladu v délce třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícímu na kontaktní adresu
kupujIcího. v případě pochybnosti se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
ode dne odeslání daňového dokladu.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujĹcÍho. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady zboží ve



lhůtě splatnosti daňového dokladu, není kupující povinen až do odstranění vady zboží
uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti
daňového dokladu v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajichnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

8. KupujIcí je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit bez
zaplaceni daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. prodávajĹcÍ je povinen podle povahy nesprávnosti
daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení
se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněného či opraveného
daňového dokladu začne běžet nová lhůta splatnosti daňového dokladu v délce třiceti
(30) kalendářních dnů.

Článek VIl.

1. prodávající ručí kupujÍcÍmu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán
nový, nepouživaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek
a technických norem v jakosti l.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztah u ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujľckn či
jeho zaměstnancích a spo|upracc)vnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a) o 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 mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodání zboží kupujícImu dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti 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.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předáni zboží podle ČI. Ill. a IV. ze strany
prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží podle ČI. Ill. odst. 6 je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
zboží dle objednávky uvedené v ČI. lV. této smlouvy za každý, byt'
i započatý kalendářní den prodlení.



2. Jestliže prodávajĹcÍ poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIII., zavazuje se prodávajÍcÍ
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- KČ (slovy: pěttisíc korun českých) za
každé jednotlivé porušení povinnosti.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou daňového dokladu po
sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle
příslušného daňového dokladu za každý, byt' i započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.

5. 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.

6. 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 sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill. odst. 6;

c) postup prodávajÍcÍho při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.

7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

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 řIzení;

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

8. prodávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručení výpovědi. v takovém
případě je prodávajÍcÍ povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
kupujícího vážně ohroženy.

10. 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

1. prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání
kupujíchnu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést
výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné
uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje
odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).

2, Reklamace vad musí být provedena písemně, datovou schránkou nebo e-mailem.

3. Reklamace jsou ze strany kupujÍcÍho řešeny pověřeným pracovníkem:



Článek XI.
Ostatní ujednání

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 je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednImu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnMi orgány.

4. prodávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanoveni § 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.

5. 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.

6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I. jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017.

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména
§§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že
návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.

5. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to
písemnými listinnými dodatky čIslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednáni jsou
neplatná.

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán
před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

8. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve
smlouvě stanoveno jinak.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupujÍcÍ a
jeden (l) prodávajícI. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.



10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

11. Smluvní strany prohlašujI, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněnÍm,
či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okdnostľ
s touto smlouvou souvisejÍcÍch, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

12. Tato smlouva obsahuje 4 listy a její nedílnou součásti je níže uvedená příloha.

Příloha č. 1 - Nabídka prodávajÍcÍho č. NA/2017/145, ze dne 19.11.2016.

V Brně dne .......1.4,..1.2,.2016.

áchranný sbor

Jihomoravského kraje
plk. Ing. jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka: Česká republika

Hasičský záchranrN sbor
Jihomoravského km,je

614 00 Brno, Zubatého 1

V Palkovicích dne °A. Q'Lo/tjL

.Za É?rodávajľcÍho
KNEZEK s.r.o.
Ing. Radomír Knězek
jednatel

k "4.' ízí žk" ,'":'1') .-l |i iy.',ii\(','\".
'í:"j "'

,. UÉ czu -',,.,.,,, " . ·, '.



C) ISO Stars EU
Nabídka

NA/2017/145

Dodavatel:
KNĚZEK S. r. O.

Palkovice 597
739 41 Palkovice
CZ
IČO: 27766837
DIČ: CZ27766837

Odběratel

čr - Hasičský záchranný sbor

jihomoravského kraje
Zubatého 1
614 OO Brno
CZ
IČO: 70884099

Kont. osoba :

Datum vystavení:

ZpŮsob platby :

ZpŮsob dopravy :

Položka : Zboží

9.11.2016

Bankovním převodem

dodavatelem

Termín dodání :

Platnost od :

Platnost do :

9.11.2016

31.12.2016

# 001 plochý zvedací vak SFB-K
10/17 (610x610) /519884/

- vysokotlaký zyedací vak plochý sfb-k 11/17 jsou upravené zvedací
vaky,
- díky upravené konstrukci zvedá břemeno celý povrch vaku, čÍmž je
zaručena zvedací sIla nezávlsľá na zvedací výšce,
- povrch vaku zajišťuje větší kontaktní plochu a tím i vyšší bezpečnost
především při použití dvou nebo tři vaku nad sebou,
- tyto vaky jsou vyrobeny z kvalitního pryžového materiálu odolného proti
opotřebení a jsou vyztuŽeny aramidovovými vlákny,
- grafý zvedací sIly, potřebné u klasických vakŮ nejsou u těchto vaků
vzhledem k jejich ploché křivce zdvihu potřebné,
- technické parametry:

- velikost: 61X 61 cm,
- tloušťka: 28 mm,
- hmotnost: 10,6 kg,
- max.zvedaci výška: 17 cm,
- max. zvedací sIla: 25080 kg,
- max. zvedací kapacita při max. zvedací výšce: 11000 kg,
- velikost plochy při max. zvedací výšce: 35x 35 cm,
- max. objem vzduchu: 350 l,
- max. pracovní tlak: 8 bar.

Množství Netto/Mj Netto Brutto

3,000 19 990,00 59 970,00 72 563,70

Termín dódáni :

Sleva z katalogové ceny: 4,35 % Katalogová cena: 20 900,00 62 700,00 75 867,00 KČ
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12 (76735) normou EN 13731:2Q07:E,

- zvedací vaky ZV j3oú vyztuženy aramidovým
vláknem,
- kon3trukce zvedacího vaku zaj išuje
vynikaj ící provozní vLastn(j3ti a dLoúhou
ŽíVOtňOsť,
- všechny kovuvé částí zvedacího vaku j3oů
vyrobeny z incwazi,
- zvedací vaky jsou tenké a jej iCh použíti
je jednoduché,

dobrou adhezí, takže 3k1ouznutí je téměř
nemoŽné i v případě použití dvou vakŮ na
sobě.
- technické parametry:

- rozměry vaku ZV12 (m) : 4SC)x45Cl
- tloušťka (nm) : 28
- váha (kg) : 5,3

- maximální zvedací Hla (kg) : 12651)
- mUimáľní objem vzduchu (L) : 152
- maximáLní pracovní clak (Ra) : 0,8

Sleva z katalogové ceny:

# 003 Spojky na tři ploché vak (SFB-
K 7/17, SFB-K 11/17)
/530545/

1,000 12 500,00

Nabídka
NA/2017/145

12 500,00 15 125,00

Termín dodání :

10,54 % Katalogová cena:

1,000

13 972,00

1 799,00

13 972,00 16 906,12 Kč

1 799,00 2 176,79

Termin dodání :

Sleva z katalogové ceny: -9,03 %

# 004 Trojitá řídÍcÍ jednotka
Deadman, 8 bar /544124/

Katalogová cena:

1,000

1 650,00

16 350,00

1 650,00 1 996,50 Kč

16 350,00 19 783,50

Sleva z katalogové ceny: 3,25 % Katalogová cena: 16 900,00 16 900,00 20 449,00 Kč

Strana: 2./4



. .

# 005 Dvojitá řídící jednotka
Deadman, 8 bar /519820/

1,000 10 800,00

Nabídka
NAI20171145

1.0 8ŮD;{JO 13 068,00
W

Termín dodáni :

Sleva z katalogové ceny:

# 006 Redukční ventif pro vystl. ZV
200/300 bar /523835/

16,15 % Katalogová cena: 12 880,00

2,000 4 684,00

12 880,00 15 584,80 KČ

9 368,00 11 335,28

Termin dodáni :

# 007 Hadice pro ZV s bezpečnostní
spojkou s vent.,10m, červená
/516193/

1,000 1 990,00 1 990,00 2 407,90

Těmín dodání :

Sleva z katalogové ceny:

# 008 Hadice pro ZV s bezpečnostní - Vzduchová hadice s rychlospojkou a uzávěrem,
spojkou s vent.,10m, modrá - délka: lOm,
/516194/ - max. pracovni tlak: 8 bar.

1,72 % Katalogová cena: 2 024,79

1,000 l 990,00

2 024,79 2 450,00 KČ

1 990,00 2 407,90

Termín dodání :

Sleva z katalogové ceny:

# 009 Hadice pro ZV s bezpečnostní
spojkou s vent.,10m, šedá
/529318/

1,72 % Kata/cgová cena: 2 024, 79

1,000 l 990,00

2 024,79 2 450,00 KČ

1 990,00 2 407,90

Termín dodání :

Slévá z kata/Qgové ceny: 1,72 % Katalogová cena: 2 024, 79 2 024,79 2 450,00 KČ
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# 010 Hadice pro ZV s bezpečnostní
spojkou s vent.,10m, žlutá
/519052/

1,000 1 990,00

Nabídka
NA/2017/145

1 990,00 2 407,90

Termín dodání :

Sleva z katalogové ceny: 1,72 %

# 011 Hadice pro vyšti. ZV s
bezpečnostní spojkou 5m,
modrá /516192/

Katalogová cena:

1,000

2 024,79

1 316,00

2 024,79 2 450,00 KČ

1 316,00 1 592,36

Termin dodání :

# 012 Hadice pro vystľ. ZV s
bezpečnostní spojkou 5m,
červená /516191/

1,000 1 316,00 1 316,00 1 592,36

Termín dodání :

Základni sazba DPH

Celkem:
Celkové množství:
Počet položek:

Daň % Netto

21 121 379,00

121 379,00

DPH Brutto

25 489,59 146 868,59 Kč

25 489,59 146 868,59 KČ

15,000
O

Datum: 5.12.2016 Datum:
Vystavil: Převzal:
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