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vsoulaclusustaľlorĺellĺrlr52079aĺlásl zál<onac.89/7'0125ll.,obcaĺrskéliozál<ĺ:nĺku,vĺ-,lainólrlznénĺ
níźe uvedellého dne, llěsíce a rol<u, llíže uvedené snlluvnĺ 5trany

obchocinífĺrrna
Sídlo:
Zastoulrena:

lČ:

DlČ;

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Zápis v oR:

(dále talĺé jal<o ,,Pradciĺłĺłiící ")

obchocĺĺlí fiĺnra
Sĺdlo:
Zastoupena:
lČ:

t]lČ:

Zápis v OR.

Bľetrrĺtag CR s.ľ'o'
ĺViezi Úvoz1, 1B50, L93 00 Praha 9

lng. Viktor Janouškovec, jednatel
a lng. Maľtina Dvořálĺová, jednatell<a

4961346Ą
C7-4961'346Ą

Raiffeisenbanl< a.s.

1r.-F
Městslĺý soud v Pĺaze, oddílu C', vloźl<a 2093-]

Vłrdovoĺ}y a Íĺanalizace Paľdubic'e, a's'
Paĺdubice - Zelené přeclměstí, TepléŁro 2011], PsČ 530 02

lng. Aĺeś Vavřĺčka , předseda pře dstavenstva
6010863:l
c.2b0108631

l(rajský soud v ĺ-lĺadci l(ráiové, oddíl B, vloźka 999

a

(clóie j e n,,íiupuj ícĺ')

po vzájemné dohodě uzavíľají tuto

mÁrułeCIvÜ U l({J PN í sľvłl-o uvĺ.l
(dále jen jal<o ,,Sľnlouva"):

3". Účrr snłlouvv
1'" Účelem této rámcové 5mlouvy je zajištění clodável< vodárenského materiálu dle al<tuální potřeby

Kupujícího'

Ż. pŘronnĚĺ sMtoĹrVY

1' Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajících dodávat Kupujícímu mc;vĺté věci (dále jen

,,Äboží"), jejĺchž specĺfil<ace je uvedena v příloze č. ]' této Smlouvy, a převést na Kupujícího
Vlastnické právo ke Zbaźí,azávazel< l(upujícího zaplatit za to Prodávajícím kupní cenu určenou dle
článl<u 4 této Smlouvy"

2' Za účelem ochrany obchodního tajemství Prodávajících, jsou kupníceny Zboží stanoveny v příloze
č' 2 této Smlouvy. Na veškeré dodávky zboží, které budou realizovány na základě této rámcové
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1

Sĺĺllrlilvy' se bucjĺlu vztallovat Jlĺáva a 1lorĺirrnclstí sĺłrlurlnícĺl stł;]ĺ'l Vyll1eŻĺ:nc. v ióto líil]l,-UVc
!ln'tlouvč, ľĺtere sc l'ak stalrotł rreclĺlnot.l soLlčáslĺ jer-]rloľlir'ĺ\ich snlluvĺ'tĺĺ.h ,",z1ahťl vzllĺklýt-h na záklĺĺĺĺ)
l''l z i"vi-e nýĺ ll ĺl ĺl ŕ l ĺ- li lĺ tł p n ĺc h s n r l uv ( cl b1 e cl n á vel k )'

3, *ĺĺ.ĺ]í ĺ<uĺ,,ľłĺ sľ'ĺĺ.ol"ĺtĺĺł

ĺ(upujłcĺ zaś|e vybł'aĺrélrru Proclávajĺcímu objednávku rlel Zlroží obje clnávka ĺ:ucJe ĺrbsahol'at ĺrĺ:llĺs
c,ĺljednávanél"lcl Zbaží, jeho vyŽadovalré lnnožstvĺ. 1méno pověřené osoby |(t-łpLr.jĺcího a mtsio
cioĺlánĺ a Čas pŕevzetí Zl:aží l(upujícím, Proclávajĺcĺ je povĺrle n tL.łto objecinávl<r.r píse łłlně potvrdi1
l(r-lpujĺcínlu rrejpozději c]o 24 hodin od doľučení.

Dílŕ ĺ kupní smlout,a je trzavŕena okamżil<em potvrzclrrí objednávl<y ProĺJávajĺcínr

ű.' KUí}ľ.Jí CEľ\!l\ ,Ą ĺ)ĺ-ŕl'T[Bľ{í PŰnvií{(ĺ{\ł

1. l(upnĺ cena Zbožĺ docĺávaného na zálĺladě dílčĺ l<upní smlouvy l:ude stanovena ,y souĺacĺu s pŕílołlou
2 téio llĺlouvy Ceny za ZtloŽí jsou stanoveny bez daně z přĺĺlané hoclĺroty' l( srnłuvni ccně lltlcle

1rřiťŤena ĺlaň z přiclarré łioclnoty. dle platnéhĺ: a účinného zněnízál<ona o cłani z přĺclallé hoclnot1l
Ce'na Zboží zahĺĺtujĺ'. vesl<ĺ:ré nálĺlacly Pľodávajĺcího spcljené s realizatí ĺ:lodáv|<1ĺ ZboŻĺ cĺle tĺ.j'tĺ:

5mlouvy, to ';e zejĺlérla nál<lady na dopravu, clcl, pojištěnĺ, obaly zlsażi a;lociolrné'

2 Prodávající je poviĺle n VVstaVĺt claňový dokĺad. l(aždá íakĺura vystavená Prodávajícíĺn na záklarlě
díičí kupní sĺnlouvy musi splńovat náleŽitosti cJaňového dokladu. V záhĺarlĺ faktury bucle výrazně
uveden rlázev l(upLrjĺcího. V případě, že daňový doklaĺl nebude obsahovaÍ sptávtlé údaje čĺ bude
ĺreúplný, łrebo bude obsahovat chybné cenové údaje, nebo cenové údaje v roz|]oru s přĺlc.rhou č. 2

této Smĺouvy, nebo bude oľ:sahovat chybné rl1rložstevní údaje v rozporu s příslLlšným potvrzerlým
dodacim listem je Kupujĺcí opľávněn daňový doklad vrátĺt ve lhůte do ciata jelro splatnostĺ
Prodávajícímu. Proclávajícĺ je povinen tal<ový dariový doklad opravit, event' vysiavit nový daňový
dol<lad, přičemž lhůta splatnostĺ vtal<ovém přípacĺě počíná běžet ode dne doručeníopraveného čĺ
nově vystaveného dol<ladu l(upujícímu' Prodávající je povinen uvádět na l<aŽdý daňový doklad číslo
objednávky kupujícího' Dodací list, se jménem osoby, která zbož'í ociebrala za kupujícího, je
předárlán v jednom výtisku kupujícímu v ľnístě dodánízbožía druhývýtisk je pro prodávajícího jako
podl<lad pro VyStaVeľlí fal<tLlry'

3. S1rlatnost daňových dol<ladů je dohodnuta smĺuvními stranami na 30 l<alendářních dní ode dne
doručení fal<tury |(upujícímu' Daňový doi<lad se považuje za řáclně a vćas zaplacený, bude_li
poslední den této ĺhůty účtovaná částka pŕipsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného
v záhlaví této Smlouvy.

5' MísTÜ A DOBÁ DoDÁľ{ŕ 7-8aŻl

1' Pol<ud se smluvnístranv nedohodnou.iinak, je Prodávajícípovĺnen ZboŽí dodat l(upujícímu ve lhůtě
do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky Prodávajícím, a to v čase pŕevzetí stanoveném
v potvrzené objednávce.

2. Prodávajĺcí se zavazuje Zboźí zabalit a připravit pro přepravu způsobem, který je vhodný a obvyklý
pro tal<ový druh Zboźí a který zajistí uchování a ochranu Zboií pŕed jeho poškozením.

3. Smluvní strany se dohodly, Ž'e Prodáva1ící je povĺnen dodat Zboží do místa dodání určeného
l(upujícím. l(upu.iící uvede konkrétní místo dodání ZboŻí v objednávce Zboží; nebude-|ĺ místo
dodání v objednávce uvedeno, je místem dodání sídlo Kupujícího. Kupujícíje oprávněn místo a čas
dodání zboží jednostranně změnit, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu faxem

)
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ne:ł-lĺi e'lektroľliciĺ.v', nej1''ozději;i-t hĺ.lĺlill 1li'e:ĺ.i ĺjoĺlclclnttĹot-l clollou doclárlí Z.boźí,1') přcc1 časeiĺi
p řclilz etĺ tlve rl ĺ,' n ýl ĺl v 1ri ŕsĺu śn ĺi ;roivrz. r: n ć c-l llj ĺ.ĺj l-r ávce'

Ą Drlclánínł 7llc,Ží l(upujĺcĺľnt.l se ĺ'oZLlľł-lí c]clrr-lĆeĺlĺ 7bożĺ ĺla lní!lO Lll Čellc l(tĺ1lujĺĺírłl a přcvzĺ'iĺ Zboźĺ
l(upujiĺ'ĺll nebo pověřeľl\'llĺl .6','''r.en-r l(LlpujĹcĺho a potvt'zeníľĺl převze'rĺZlrožĺ tóto osolry na kopii
cjodacího listu, k1eĺý l(upujĺcĺ obdržĺ s clodanýrĺl lbožĺnl. Přĺ docĺánĺ 7|:lożí 1e Prodávajícŕ ĺrovinen
l(u1rujícínlu přeciat docjací list a veśkełoLl cJalŠi dokumeĺlt..lci soLlviscjícĺ s ciociávkou Zbožĺ'

5 l(upujícĺ se z-avaztlje pľostŕeclnictvíllr srlélro por,ěi'cĺlého zástupce zabez1lecit pii cĺocĺání Z_bożi

1rřevzetĺ Zbožĺ. l{cntrolu ŕáĺlnclsĺĺ a vćasnos'Li c1odévky Zbożĺ, zejĺlléna poč'iu položel< v c.iociárlce a
jejich věcnou shociu le zadáníĺrl a cĺodacínl lisŤerłl a prohlídl<u dodarlélro Zbożŕproveoe l(upující při
pŕevzetĺ ZboŹí'

& " 7 !:.rĄl ĺli' t1", Vŕ-t}i' L*Ü7' ŕl ti[ ĺiĺ-É"[i4 AČ ĺĺ ĺ ŕĺ ĺeľ' ĺri ĺ

1. ]al<ost' tiprava baIenĺ a značeĺlí clocjávaného ĺĺ:oží nrusĺ od1lovícĺat 1llatným právnĺľn pŕedpisůnr'

2. Oĺi1:ověclnost z;; vacly 7boŽí. záĺvl<a z.a jelro jalĺosĺ a prát'ní vacly zĺ:ožĺ se iíĺJí přísluśnými
ustaĺlovellíĺnĺ cilrčansl<élio zál,.oliíl<tr Proĺiávající 1los|ĺ1,1'uje na Zbožĺ záĺul<u l<valĺty cld pŕeciáníZboží
l(u1-,rijícímr.r cĺlĺ-. ĺil1-lt.l 7.t:tlź'í ,ł ĺ|élcel l'lvcĺíc11i l.;1lřílclze í .l. ióio Sĺlll,-rrtily. ll'l,'áni záľuk1i vyĺlrázĺ
z Jloclstaľ1l ZboŹĺ speciĺil<ace 7lložŕ, cłĺr1-loruČeni a záĺul< výroľ:ce 1boŻí za přeclpoklaciu cjocĺrźor'áĺrí
ĺJoporučenýclr podnlínek prĺl spl'ávllé sl<lacĺovánĺ (v stlcĺlu, při teplotě 5 zlź 25'C) a pľo 1boŻr
v origĺnálních ĺreĺlačal'ýcŁl clbaleclr. ZáĺuČrlĺ cĺoba začiná běŽet c|rlenl, kcly l(upujítí Zboží pŕevzal.
Pľodávající se zavazr'ije cioĺlávaĺ Zbożĺ líupu1ícímtr nĺ:jpozději pŕe.11 up|\ĺĺlutĺllr l]oloVĺny expiĺačrli
lľrůty stanovené l-lýrĺ:bĺ:em (je-li expiĺačlrĺ clolla ĺtancvena)'

3 l(Llpující ľienĺ porĺinen ĺĺ ĺ:řer.ĺzetĺ 7lloŻi, Rl'ere rlyl<azuje zjevne Vady. odmĺtnutĺnl pŕe'vzeií vadrléhcl
ZY.laŻí se l(upLrjĺcí nedostává do prodleni s plněĺríľn tétcl Sľnlouvy.Zbož.í nepřevzaté z dúvodLr zjerĺné
vaĺly je považováno zaZbaż'í neĺlodané řácJně a včas'

4. Poĺĺud i.;řĺ deiaiIní prolrlíclce ciodarrého Zboží l(upujícím bude zjištěna vaĺla v l<valiĺě či ł"nnožství
dodaného Zboží, odchyll<a vpočtu položel< Lbož.í vdodávce nebo ve věcné shodě položel<

v clodávce vzhledem l< dílčí ob1edĺlávce uplatní kupujĺcí relĺlarnacĺ. Zbożí, l<t'eré bude předmětem
rel<lamace, bude Prodávajícín bez zbytečnélro odl<ladu vyněněno za bezvadné Zboźí v soĺ-riadu
s dílčí objednávl<clu. Daňový cĺol<ĺad ohledně reklamované dodávl<y ZboŽĺ bude Upraven rr souladu
s rel<lamací, nebo pol<ud již fakturace proběhla, bude do 30 dnů Vystaven opravný prostřecĺelĺ *

dobropis nebo doúčtování.

v . přł0F{ĹÁšEluí BľłonÁvp,jBCííłÜ

1. Prodávající prohlašuje, že Zbaží odpovídá přísĺuśným technĺcl<ým, odbornýnr a jiným nornrám a

obecně závazným právním předpisrim platným vČR, přičemž Pradáva)ící tento soulad trvaĺe
l<ontroluje.

8' sĺ,1lŕ-UValí pCIĺ(UTY

1 ' Smluvní strany se dohod ly, Že pokud Prodávající nepotvrdí v soulad u s čl' 3.1' této Smlouvy dílčí
objednávku do 3. pracovního dne od jejího odeslánĺ Kupujícím, je povinen l(upujícímu uhradĺt
smluvní pol<utu ve výši 1'000,- lk za l<aŹdé jednotlivé porušenítéto povinnostĺ dle čl. 3'1' této
Smlouvy.

2' Smluvnístrany se dohodly, že v případě, že Prodávajícíporušípovinnost dodatZboŹí řádně a včas,
je povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- l(č za l<aŹdé jednotlivé porušenŕ této
povinnosti' Zaplacením smluvní poĺ<uty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši'
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f Snlltlvĺtĺ l)ol(uił] dltl ietc;5rrrlouvy jĺ. splatná do 30 ĺlllu orJe ĺltle V7llilltl pláva ria je1ĺ za1rl,lcerlí
llezhotĺlvostll ĺľrr převode ĺn na [ra tr l<ovn í úč et op rávłr ě ĺl é h o'

9' ĺ:*nuČoviąľilí píse ĺvlľ,lasĺí
1'' Všechna ozl'lán]ellí a sdělení požadovaná a plynoiłĺ'í z té'to Snrlouvy nrusí být píselnná a buĺjou

považována za ľádně učiněná, poĺĺucl budou cJoručena oscibně, faxenr, eĺel<ironĺLl<ou poši.oił nebo
d opoľLlčen ou poštotl na llásl eĺi r.lj ícĺ ad res1, :

Pľodávaj ícĺ fiľennĺag CR s.ľ.o"

adresa: N4ezĺ Úvozy 1850, 193 00 Praha 9

pro zasílárrí rychlé vyřízení poŽadavkri a dalších záležitostĺ plynoucĺ ze Snrlouvy
pĺosínre o přímoLl l<onrunilĺaci s těĺtrito odporrědnýnri 1;racovníky (při e-nlailovó
kon'runiĺąaci oba v adresáři)

^c^la- 
[_

tel ]--ĺĺ

c-maĺ| ł.-

osoba

e-mail

l(upující

osoba:

ad resa

tel.

e-mail
-

Písemnost se pclvažuje za doručenou:

a) v případě osobního doručování okamžĺkem uvedenýnr v písemném potvrzení adresáta o
převzetí písemnosti

b) v případě doručování faxem okamžil<em uvedeným na potvrzení faxového odeslání z íaxu
odesílatele

c) v přĺpadě doručení elektronickou poštou okamžilĺem obdržení automaticky generované
doručenky odesílatelem o tom, že elektronická zpráva byla doručena

d) v případě doručování doporučenou poštou okamžĺkem vyznačeným v potvrzení o převzetí
zásiĺky a v případě pochybností o okamžiku doručenítřetím dne po prol<azatelném předání
k oficiálně uznávané přepravě.

a

Vodovorly a lĺanalizace Parďułrice, a.s'

ing" Aleš Vavřička - předseda představensĺ-va

Pardubice - Zelené předměstĺ, Tepléłlo 201"4, PsČ 530 02
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tr" i}' N /ą fi \ŕT' ĺ \' LÄ.q i' rd ĺ C :i É ĺł ĺ': ĺ' ĺiĺ."tľ ĺl
l(u1:ujĺcí nabývá vlastnicl<e právĺl ke Zboźĺ ol<alnžikem cloĺjání ZboŻí vsouladu s čl' 5'4' Íetcl
Snrlouvy.

3. 1 " *i:ř' RÁ.ľ.JA nU\'Ě at{Ýeĺ'ĺ l ílĺ FÜ 6łllil.eĺ

1. Smluvní Strany se zavazují, že uchovají vtajnosti veškeré infortrlace, l<teré zŕsĺĺajĺ vsotlvislosti
s touto Smlouvou a jejíĺĺ plněnl a lĺieré ncjsotl veŕejně přístupné' V tť:to soLlvislosti se smluvnĺ
strany zavazují zajistit ut;rjení téchtĺr infoľnlací získanýc.h iéž všemĺ svýnli zanlěstnanci. obĺ)
snrluvní strany 5e zavazují zajĺstit utajellĺ výše uvedených ĺnfornlacĺ zísl<aných i dalšíĺnĺ osobami,
kteľé pověřĺ dílčími úkoly v souvislosti s realizacítéto 5mlouvy. Za porušení povinnostívyplývajících
z tohoto odstavce ĺlebude považováno sděleníitlformací osobám, l<teré jsor"r opľávněny na základě
zál<oĺra takové ilrfoľnrace vyžacir:r,at, a to v ľozsalrLl, v jalĺénr je k tomu zál<orl opravňuje'

2' Bez ohledtĺ na výše uvedĺ:ná ustanovenĺ se za cĺĹlvértré nebudotl povaŽovat inÍĺirrlace dodané
druhou stranou, l<teľé

a. jsou nebo 5e stänou, nikoli r.,sak rhybo'-l přijímaci s1rany, r,eŕejne znánrými,

b. byly pŕijlrĺajicí straně znémy jiź v doĺ:ě, ĺ<ciy b1,ly zveŕejněny, jak pľol<azují písemné
dol<umenty,

C. byly nezávisle zísl<ány přijímajĺcĺ Stĺanou bez odl<azování se nebo používání inforrnací
obdľžených od poskytujĺcí stľany

j. ĺJstanovení odstavcu 1_Ĺ'] a 11'2 iohoto ćlanku Snriotlvy se vztahujĺ jak na obdollí platnosti této
5mlouvy, talĺ na obdoľrí po u|ĺončení účinnosti této Smlouvy'

4 Ustanovenĺ tohoto čl' 11se rrevztahuje na ĺnformace povĺnné poskytované clle zákona č'106/1999
Sb', o svobodném přístupu l< informacím, v platném znění"

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva musí být podle zákona č.340120L5 Sb., o zvláštních
podrnínkách účinnostĺ něl<terýclr smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv); (dále jen ,,ZRs") uveřejněna v registru smluv' Dodavatel výslovně souhlasí se
zveřejněním celého textLl této smlouvy v infornlačním systému veřejné správy _ registľu smluv
podle ZRS/ s výjimkou ustanovení, lĺteré se podle ZRS ne uveřejňují.

1'2. poBA TRVÁNí sru!toUVY

]"' Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou' Smlouva nabývá pĺatnosti a účĺnnosti dnem jejího podpisu
poslednĺ ze smluvních stran'

2. Tuto Smlouvu lze ukončĺt písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědíĺ bez udání
důvodů, zasĺanou kteroukoliv ze smluvních stran, s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začne běžet
prvním dnem následujícím po doručení písemłré výpovědĺ druhé smluvnístraně'

3. l(upující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající podstatným způsobem
porušuje povinnosti pro něj Ztéto smlouvy plynoucĺ, zejména nedodává ĹboŽí v souladu
s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to s účĺnností vůči tomu Prodávajícímu.

ą. Prodávajícíje oprávněn od této Smlouvy odstoupit, je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní
ceny za dodané Zbož.í déle než 60 pracovních dní'

5. odstoupení od Smlouvy dle čl. 12'3 a 'l"2.4 této smlouvy musí brit učĺněno písemně a musí být
zasláno druhé smluvnístraně na adresu dle čl. 9 této Smlouvy.
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6 l pt'l skončĺ:lli platnosti nel.,lo účinľrosľl srlllotivy zůstávají v pła1nclsti a Llčinnosti ćlánky 6.Zárul<a,
Vacl1l 7bg71 a ľc'l<lalnačnĺ ĺ'ízcnĺ, ] 1' oc'hr;lrla ĺ1ůvěrných iníc;rĺrlaĺía 12' Doba trvállíSnrlouvy'

13' ZÁ\ĺĹ: ttĽČĺtÁ ry51o*üV E ĺ\| í

1 Pokucl neĺlĺ uvedeno jinal<, tuto 5mĺotlrlu je moŽne nlěnit pouze číslovaĺrýrrli doclatlĺy v píseĺłlné
fornrě pcldepsanými r,šel-lli sľnĺuvnínri stranallrĺ' l(ontaktní údaje týkající se Proĺiávajĺcího mrjte
ĺento Prodávající měnit jedłlostranným písemnýĺn 1:rohłášením a sclělenírn nov1i6|1 l<ontal<iĺiích
údajů |(upujícílnu v rozs;lhll dle čl' 9' Taková změna Snllouvy je účinná prokazatelnýtn doručenínr

Jrísenlného prohlášení Prodávajícĺho clle pĺ'eĺlclrozí věty l(upLĺjícínru"

2. Tato Snrlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č' 8glzo12 Sb', občansl<ým
zál<ĺ:níkem, a budou vykládány a interpretovány vsouladu se zákon1,Česl<é republilĺy, a veškeré
případné spory této 5mlouvy se týkající budou rozhodován}ĺ cllrecnými soudy ig5|q6 republiky.

3. Nedílnou sotlčástí Smlouvu jsou jejĺ přĺlohy:

Pi'íloha č' L .'-Seznanr, balenía gaľallĆní lhůty pic kvalitu ZboŹí

Přílĺ:ľia č' 2 - Nabícll(oVá Ceila, velil<ogt dílćĺ doclávky a způsob a rrrísto clodánĺ Zbožĺ

4. Stane-li se lĺtelél<oli Llstanovení tei'o 5nrlouvy neplatn,7łĺl, łleúcinnýrrl nel]o nevylnahatĺ:ln\ĺnl,
ľrebudou tím zl-lývajĺcí ustanovenĺ této smĺC]['Vy dotćena. 5nrluvnĺ 5trany se zavazují, Že v tal<ovém
pŕípaclě toto neplatné' neúčĺnne nebo nevymahatelné ustanorĺení nalrradí ustanovením, jeŽ bude
svýnr obsahenl a účelenr tal<ovém neplal'nénru, neúčiľlnému nebo nevymahatelnérnu usianovení
nejblíže a bude v soulaclu s platným právenl.

5' TaLo 5nrlollva je vyhotovena Ve dvou stejtropisech, z nichž každá smluvní stĺana obdrží oo jednorn.

6 5mluilníStrany prohlašujĺ, že si Smlouvu přečetly, źe b.vla sepsána podle jejich sl<utečné a svobodné
vůle, nikoliv v tísni a za nápaclně rrevýhoc1ných podmínek, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí,
což stvľzují nĺŽe uvedenými t'ĺastlloručními podpisy.

/,1t2-/? ĺa n 2o/í

ľ/

V Pardubicích dne

Za Kupujícího:

Vodovody a ka

Praze dne

Za Prodávajícího

'.\-/.-....'.

Bren CR s.r.o

7

a"s,

a.s.
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