
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,OZ")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l
Smluvní strany

1. Kupujícŕ
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sIdlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
zastoupená: ředitelem brig. gen. Ing. Františkem Menclem
ID OS: yvfab6e
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH)
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba: kpt. Ing. Anna Doležalová
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,kupujícř')

2. Prodávajícŕ

DEVA F-M. s.r.o.
sIdlo: Collo4ouky 2140, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
jednajÍcÍ obchodním ředitelem Ing. Zdeňkem Marešem, na základě plné moci
id DS: 2wbyr6j
IČO: 61945226
DIČ: CZ61945226
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Mareš, obchodní ředitel
tel.:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 12697.
(dále jen ,,prodávajicŕ')

Článek ||.
Předmět plnění

1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu postupně dodávat zásahovou
obuv pro hasiče FIRE FLASH GAMMA do celkového počtu 135 párů za podmínek v ní
sjednaných a podle technické specifikace uvedené v příloze, která je nedIlnou součástí
smlouvy a umožní kupujichnu nabývat k nim vlastnické právo. K realizaci předpokládaného
plněni smlouvy bude docházet na základě písemných objednávek, ve kterých bude přesně
specifikován druh objednaného předmětu koupě, jeho množství a velikosti.

2. KupujÍcÍ se zavazuje, že předmět koupě bude přebírat a platit prodávajíchnu kupní cenu
v souladu s ČI. VI. této smlouvy.

3. Součásti první dodávky bude i předání dokladů a dokumentace k předmětu koupě o jeho
správném užívánÍ a údržbě. Veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce.
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4. Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 7. 5. 2019, která
byla na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem jednacím HSHK-1840/2019
vybrána jako nejvhodnější.

Článek Ill.
Předáni předmětu koupě, vady předmětu koupě

1. O každém předání a převzetí předmětu koupě bude prodávajÍcÍm vyhotoven dodací list ve
dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení dodacího listu.

2. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě, pokud nebude dodán v souladu
s touto smlouvou, s dňčí objednávkou, v ujednaném množství, jakosti a provedení. Důvody
odmítnutí převzetí sdělí kupujÍcÍ prodávajicknu písemně, a to nejpozději do
pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání předmětu koupě. Na následné
předání předmětu koupě se použije ustanovení odstavce 1 tohoto článku smlouvy.

3. Uplatnit nároky z odpovědnosti za vady předmětu koupě může kupujÍcÍ dle své volby.
Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě, zavazuje se prodávající
tuto vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámeni vady předmětu
koupě nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená,
nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady předmětu koupě. Jestliže má
být vada předmětu koupě odstraněna opravou, běží lhůta pro odstranění vad dle předchozí
věty ode dne, ve kterém kupujÍcÍ zpřÍstupni předmět koupě prodávajíchnu k provedení
opravy.

4, prodávajÍcÍ prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady ve smyslu § 1920 OZ. Dodaný
předmět koupě bude nový, nepoužívaný a plně funkční.

Článek lV.
Doba a místo plnění

1. Plnění smlouvy bude probíhat na základě dílčích objednávek, přičemž poslední objednávka
může být učiněna nejpozději do 3 let ode dne účinnosti této smlouvy.

2, ProdávajÍcÍ je povinen dodat předmět koupě nejpozději do šedesáti (60), v případě většího
počtu kusů (vÍce než 45 párů bot) do devadesáti (90) dnů od podpisu jednotlivých dňčich
objednávek. Termín plnění musí být uveden v dĹ|čÍ objednávce.

3. Místem plnění je Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,
nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové.

4. ProdávajIcí se zavazuje informovat kupujÍcÍho o termínu dodání předmětu koupě
telefonicky nejméně tři (3) dny předem.

5. Předmět koupě bude dodán okamžikem převzetí kupujÍcÍm po potvrzeni dodacího listu
oběma smluvními stranami, Převzetím předmětu koupě a podpisem dodacího listu je
pověřená Petra Šidlikovská , nebo v její nepřítomnosti Radomíra Vlášková

Článek V.
Vlastnické právo k předmětu koupě a přechod nebezpečí škody na věci

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od
prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujicího okamžikem převzetí
předmětu koupě od prodávajicího.
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Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za 135 párů je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši 670 680,00 KČ
bez DPH, tj. 811 522,80 KČ při sazbě 21 % DPH, slovy osm set jedenáct tisíc pět set
dvacet dva korun českých osmdesát haléřů.
Jednotková kupní cena předmětu koupě:

Cena za kus bez 21 % DPH Cena za kus s DPH
Položka DPH (v KČ) (v KČ)

(V KČ)

Zásahová obuv FIRE FLASH GAMMA 4 968,00 1 043,28 6 011,28

2. Tato cena je konečná a jsou v ni již zahrnuty veškeré náklady spojené s výrobou
a dodáním zboží zejména včetně balného, cla, nákladů na přepravu, pojištění, cenových,
inflačních a měnových výkyvů. Tato cena může být změněna pouze na základě právních
předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury předané prodávajícím při převzetí předmětu
koupě kupujícM Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčÍs|ení zvlášť'
ceny předmětu koupě bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu předmětu koupě včetně DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne předání faktury kupujícímu.

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujíciho. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstranění vady předmětu
koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady předmětu
koupě uhradit kupní cenu. Okamžikem odstraněni vady předmětu koupě začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

6. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu
koupě nebo jeho části a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně
závdavek.

7, Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni 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 předmětu koupě.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VIl.
Práva duševního vlastnictví

prodávajÍcÍ se zavazuje, že při dodáni předmětu koupě neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a
práv průmyslového vlastnictví. prodávajÍcÍ se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou a nemajetkovou újmu, které kupujÍcÍmu vzniknou
v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči kupujícknu v souvislosti s porušením povinnosti
prodávajÍcÍho dle předchozí věty.

Článek Vlil.
Povinnost mlčenlivosti

1. prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujĹcÍho nebo o kupujícím a nesmí je zpřístupnit
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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 příslušného orgánu.

2. ProdávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku smlouvy
všechny osoby, které se budou podílet na dodáni předmětu koupě kupujíchnu dle této
smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání předmětu
koupě dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvnImi stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodáni a předání předmětu koupě ze strany prodávajÍcÍho,
v případě nepřevzetí předmětu koupě kupujícím z důvodu vad předmětu koupě nebo v
případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě podle ČI. Ill. smlouvy je
prodávajícI povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dotčené
objednávky za každý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže se jakékoli prohlášeni prodávajÍcÍho podle ČI. VIl. ukáže nepravdivým nebo
zavádějícím nebo prodávající poruší jiné povinnosti dle ČI. VII. této smlouvy, zavazuje se
uhradit kupujícImu smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ za každé jednotlivé porušeni
povinnosti.

3. Jestliže prodávajÍcÍ poruší jakoukoliv povinnost podle ČI. VIIL, zavazuje se prodávajÍcÍ
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušeni
povinnosti.

4. KupujicI je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlenI.

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

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlenI není dotčen nárok smluvních stran na
náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost prodávajÍcÍho řádně dodat předmět koupě.

7. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajíchn, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním předmětu koupě o vÍce než sedm (7) kalendářních

dnů;
b) neodstraněni vad předmětu koupě ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřÍstupnění

předmětu koupě prodávajicknu k odstranění vady podle či. Ill. této smlouvy nebo
v záruční době podle ČI. X. této smlouvy;

C) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajÍcÍho podle ČI. VIl. smlouvy;
d) porušení jakékoli povinnosti prodávajÍcÍho podle ČI. VII. nebo ČI. VIII. smlouvy;
e) postup prodávajÍcÍho při dodání předmětu koupě v rozporu s pokyny kupujÍcÍho.

8. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčnI řízenI, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
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b) insolvenčnI návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek prodávajÍcÍho
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčního řízenÍ;

c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

9. prodávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujícI bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni 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.

11. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlenI jsou včetně DPH.

Článek X.
Záruka za jakost

1. prodávajÍcÍ poskytuje záruku za jakost předmětu koupě po dobu 24 měsíců od data
předáni kupujichnu.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupujÍcÍ nemůže používat předmět koupě pro jeho
vady, za které odpovídá prodávajÍcÍ.

3. Veškeré vady předmětu koupě je kupujÍcÍ povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na

Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději
nás|edujÍcÍ pracovní den po dni jeho odeslánI. Na písemné oznámeni vad dle věty první je
prodávajÍcÍ povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů od dne jeho doručení a v odpovědi
navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti
(30) dnů ode dne doručení oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení
kupujícím pro prodávajÍcÍho závazný. Pokud prodávajÍcÍ na oznámení vad ve lhůtě výše
stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě pěti (5)
pracovních dnů od doručení oznámení vad kupujIcím. Jestliže má být vada předmětu
koupě odstraněna opravou, běží lhůta pro odstranění vady ode dne, ve kterém kupující
zpřístupnÍ předmět koupě prodávajícknu k provedení opravy.

4. prodávajÍcÍ je povinen v případě prodlenI s odstraněním vady ve lhůtě podle ČI. X odst. 3.
této smlouvy zaplatit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši dle ČI. lX. odst. 1. Sjednanou
smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího
uplatnění.

5. prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.

Článek XI.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. 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 souvÍsejÍcÍ s prodejem předmětu koupě dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny předmětu koupě, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrdními orgány.

4. prodávajÍcÍ je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
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pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou předmětu koupě z veřejných výdajů.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny předmětu koupě. 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 včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti kupujÍcÍ.

6. ProdávajÍcÍ výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny oko|ností ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

Článek XII.
Závěrečná ujednáni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ČI. XI. odst. 5. smlouvy.

2. Tato smlouva se řIdi podle § 2079 a násl. OZ.
3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použiti obchodních

zvyklostí na právni vztahy vzniklé z této smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně čIslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými
oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
věcně a místně příslušným soudem kupujÍcÍho.

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí
odpovídajÍcÍ úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

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

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupujÍcÍ a jeden
prodávajÍcÍ.

9. 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.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Technická specifikace.

V Hradci Králové dn" 2 O, 06, 2019
" Česká republika "

Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122/4
dec Králové
882525
S: CZ0521

bri n. Ing. F|"d||lišek |V|e||Cŕ" "
ředitel ZS Královéhradeckého kraje

Ve Frýdku-Místku dn" 1 1 -06- 2019
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Příloha

Technická specifikace zásahové obuvi FIRE FLASH GAMMA
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2.1. Obuv splňuje požadavky ČSN EN 15090:2012 s následujícím upřesněním:
2.1.1. dle ČI. 4.1 normy lze obuv zařadit do třídy l,
2.1.2. dle ČI. 4.2 normy (obrázek 3 EN ISO 20345:2011) - typ obuvi D,
2.1.3. dle ČI. 4.3 normy obuv odpovídá typu 2,
2.1.4. dle ČI. 6.3.1 normy obuv splňuje požadavkytřídy Hb,
2.1.5. obuv je antistatická; vyhovuje článku 6.6.3 výše uvedené normy.

2.2. Obuv splňuje požadavky na izolaci proti chladu Cl - v souladu s ČI. 6.2.3.2 ČSN EN
ISO 20345:2012.

2.3. Z hlediska odolnosti proti uklouznutí obuv splňuje požadavky pro označení symbolem
SRC podle ČI. 5.3.5 ČSN EN ISO 20345:2012.

2.4. Obuv splňuje požadavky třídy 2 z hlediska odolnosti proti pořezáni řetězovou pilou v
souladu s ČSN EN ISO 17249:2014 nebo EN ISO 17249:2013 " AC:2014, dle tabulky
č. 4 normy.

2.5. vrchový materiál obuvi je z vodotěsné hovězinové kůže černé barvy o tloušt'ce
nejméně 2,5 mm, hydrofobní prodyšnost kůže je 5mg/cm'/h,

2.6. Podšívka je vyrobena z materiálu zajišt'ujickn tepelný komfort a ochranu vnitřku obuvi
před vnější vlhkostí. výstelka umožňuje průchod vodní páry zevnitř obuvi a současně
zabraňuje vnikání vlhkosti do obuvi, je odolná proti pronikání krve a tělních tekutin z 4-
vrstvého laminátu GORE-TEX® má zvýšenou chemickou ochranou. Vnitřní podšívka
(podšívka s membránou) jsou odolné proti vodě - 500 tis. ohybů bez penetrace
(podle EN ISO 20344:2011 - čl.5.15.2).

2.7. Jazyk, kraje svršků a kotníková část obuvi má zesílené polstrování z důvodu
eliminace otlaků.

2.8. Tužinka obuvi je vyrobena z oceli, nezpůsobuje otlaky ani při dlouhodobějšim nošeni a
je z vnější strany opatřena silnou vrstvou odolného materiálu, který chrání špičku
obuvi proti okopání.

2.9. Obuv je vybavena rychlouzávěrem se zipem a šněrováním umožňujícim individuálni
přizpůsobeni boty tvaru nohy (s fixaci zdrhovadla a aramidovými tkaničkami).

2.10. Všechny švy šité z nehořlavých nití NOMEX®.
2.11. Podrážka je z vysoce odolné gumy proti opotřebení, minerálním olejům a ropným

produktů, je odpružená s PU pěnou v celém prostoru, dezén se samočisticí
schopnosti, testovaná na SRC. Proti propíchnuti nohy je obuv vybavená vnitřní
kovovou planžetou.
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DEVA F-M. s.r.o.
CoHo-louky 2140
738 01 Frýdek-Mistek
lČ: 61945226
DIČ: CZ61945226

Ve Frýdku-Místku, 1. února 2018

PLNÁ MOC

jednatelé společnosti DEVA F-M. s.r.o. se sídlem Collo4ouky 2140, 738 01 Frýdek-Místek :
Ing. jiří Dedek a Leonard Varga (dále jen statutární orgán)

zmocňují

obchodního ředitele společnosti DEVA F-M. s.r.o. Ing. Zdeňka Mareše,
k zastupováni statutárního orgánu při výběrových řIzenich a

podepisování kupních smluv. Zmocněnítrvá od 1. března 2005 a pIati do odvolání plné moci.

Zmocnitelé: Ing. jiří Dedek

Leonard Varga

Zmocněnec: Ing. Zdeněk Mareš

DEVA F-M. s.r.o., CoHo-louky 2140, 738 01 Frýdek-Místek, Czech Republic
Contact: tel.: +420 558 448 338, fax: +420 558 448 339, e-mail: deva@deva-fm.cz, www.deva-fm.cz
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