
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
OP Praha - pól růstu ČR

KUPNÍ SMLOUVA

PRA HA 
PRA GUE 
PRA GA 
PRA G

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

I. Smluvní strany

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratiborická 1700

Ratibořická 1700/28,193 00 Praha - Horní Počernice

PhDr. Ing. Hana Kindlová, ředitelka 

638 30 825

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 
(dále jen „Zadavatel")

PhDr. Ing. Hana Kindlová, ředitelka

SANTAL spol. s r.o.

Sídlo:

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

Zápis v OR:

IČO:

Bankovní spojení, č. ú.: 

(dále jen „Prodávající")

Jiráskova 738/11, 379 01 Třeboň 

Ing. Jiří Škopek, jednatel 

infoíSsantal.cz matyas.olmr@santal.cz 

+420 770 105 032

C 482 u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

42408121

mailto:matyas.olmr@santal.cz


II. Preambule

11.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání 
předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět 
plnění dle Smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat 
v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný 
zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

111.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na 
své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické 
právo a Zadavatel se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 
této smlouvy.

111.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění 
dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

111.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádné 
a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV. 1. Předmětem této Smlouvy je pořízeni nábytku.

IV.2. Předmět této Smlouvy je blíže specifikován a splňuje požadavky stanovené v přílohách
Smlouvy č. 1 a č. 2.

IV.3. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění a instalace.

IV. 4. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách 
této smlouvy.

V. Doba plnění a místo dodání

V. 1. Dodání všech předmětů plnění v rámci projektu Zadavatele bude probíhat v několika 
etapách: 1. stavební práce v termínu do 03.11.2019 (není předmětem této smlouvy), 2. dodávka 
nábytku - do 2 týdnů ode dne ukončení 1. etapy (předmět této smlouvy), další etapy pro tuto 
smlouvu nerelevantní.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění 
Zadavatelem v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se 
zástupcem Zadavatele dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez



zjevných vad a v souladu s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na 
předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. Vlll.l Smlouvy.

V.3. Místem dodání je sídlo zadavatele.

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění: 
Cena bez DPH 346 434,80 ,-Kč

DPH ve výši 72 751,31 ,-Kč

Cena včetně DPH ve výši 419 186,11 ,-KČ

(dále též „Cena za předmět plnění")

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je 
nepřekročitelná.

VI.3. Zadavatelem bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého 
předmětu Smlouvy, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

V1.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Zadavateli daňový doklad - fakturu za 
dodání dodávky.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem 
č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena číslem 
projektu. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event, vystavit 
nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli. Přílohou daňového 
dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Zadavatele.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta 
na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury 
Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li 
poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.



VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VI 1.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemné 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností.

VI 1.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci OP Praha - Pól růstu ČR (dále jen „program"), avšak nejen 
k naplnění tohoto projektu.

Vil.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

VII. 6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VI 1.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Prodávající zaváže 
povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.4 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a poddodavatele 
veřejné zakázky.

VIII. Záruka za zboží

VIII. l. Prodávající vsouladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost 
předmětu plnění dle čl. 11.1. a IV. Smlouvy po dobu 24 měsíců, pokud není v příloze smlouvy 
stanovena na určitou součást předmětu plnění záručí doba delší. Záruka počíná běžet ode dne 
předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodlené převzetí zboží v sídle 
Zadavatele k opravě nebo výměně od nahlášení vady, a to do 72 hodin.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného 
(elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:
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Tel'.+-420 770 105 032 e-mail; matyas.oimrífflsantal.cz

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.l. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy 
tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, 
jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty 
může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění 
nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-Ii ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k opravě nebo 
výměně v termínu dle čl. Vlil. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

1X.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je 
povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se 
týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy

X.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti 
stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy 
vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 61 
kalendářních dnů, a/nebo

2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek Prodávajícího.

X.3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na 
spolufinancování předmětu Smlouvy, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory 
z operačního programu" nebo v případě, že Zadavateli bude dotace krácena.
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XI. Společná ustanovení

XI.1, Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžné číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcné 
a místně příslušnými soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 
Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv], pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv.

XI 1.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní 
sílu originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XI 1.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv. 
Bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy 
a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Textová část technických podmínek

Příloha č. 2: Technická specifikace ve formě položkového rozpočtu

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
asvobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 
podpisem svého oprávněného zástupce.
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v Praze, dne... 

Za Zadavatele

V Třeboni dne 24. 9. 2019 

Za Prodávajícího

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Ratiborická 1700
PhDr. Ing. Hana Kindlová, ředitelka
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Název stavby Učeona pro výuku robotiky a polytechnicke výchovy JKSO

Název ooiektu
Základní škola, Ratiborická Ratiboncká 1700 Praha 9 - H 
Počernice 193 00 EČO

Název části NEOCENÉNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB Místo

IČ DIČ

Objednatel
Základní škola Ratibořická, Ratiborická 1700. Praha 9 - H 
Počernice 193 00

Projektant Lucie Pičová

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

6 12 2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m j Počet Náklady / 1 m j Počet Náklady řlm.j

oc 0,00 OD 0,00 OD 0.00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 0,00 10 Práce přesčas 0,00 14 Zařízeni staveniště 0.00

2 11 Bez pevné podl 0,00 15 Projektové práce (DSPS) 0.00

3 PSV 0,00 12 Kulturní památka 0,00 16 Územní vhvy 0,00

4 17 Provozní vlivy 0,00

5 "EL" 0.00 18 Ostatní 0.00

6 19 VRN z rozpočtu 0,00

7

8

"AVT" 346 434,80

9 ZRN(ř. 1-8) 346 434,80 13 DN (ř. 10-12) 0,00 20 VRN (ř. 14-19) 0.00

21 HZS 0,00 22 Kompl činnost 0,00 23 Ostatní náklady 0.00
Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

24 Součet 9, 13 20-23

25 15 % 0,00 DPH

26 21 % 346 434 80 DPH

27 Cena s DPH (ř. 25-26)

346 434,80

0,00

72 751,31

419 186,11

W-ai ' i

E Přípočty a odpočty

28 Dodávky obiednatele

29 Klouzavá doložka

30 Zvýhodnění -i -

0,00

0.00

0.00

Kryc/list



REKAPITULACE
stavba:
Objekt:
Část:
JKSO

Učebna pro výuku robotiky a polytecnmcke vychovy
Základní Škola. Ratibořická. Ratibořická 1700. Prana 9 - H
NEOCENÉNÝ SOUPIS PRACÍ A DODAVEK A SLUŽEB

Počernice 193 00

Objednatel.
Zhotovíte':
Datum:

Základní Škola. Ratibořická. Ranoořicka 1700. Praha 9 - H

6 12.2017

Počernice 193 00

Kod
1

Popis
2

Cena celKem
3

AVT Nábytek 346 434.80
Nábytek
Celkem bez DPH

346 434.80 
346 434.80



SOUPIS prací a dodavek a služeb vč výkazu vymér-neocenény
stavba:
Objekt:
část:
JKSO

Objednatel
Zhotovitel
Datum

Učebna pro výuku robotiky a polytechnicke vychovy
Základní škola Ratibořická Ratibořická 1700 Praha 9 ■ H Počernice 193 00 
NEOCENÉNÝ SOUPIS PRACÍ A DODAVEK A SLUŽEB

Základní škola Ratibořická Ratibořicka 1700 Praha 9 - H Počernice 193 00
SANTAL spol s r o
9ř9/2019

P Č TV KCN

1 ? 3

Kod položky / 
na^ev

4

Popis / minimální technické parametry 

5

Cena
MJ Množství celkem jednotková bez 

DPH
6 7 8

Cena celkem bež Sazba Cena celkem 
DPH DPH s DPH

10 11

AVT

Katedra učitele

Židle učitelská

Slul učebny pro 1 
studenta

Nábytek

Nábytek

Pracovní místo učitele

Kaledra učitele jazykové laboratoře přizpůsobena pro osazeni techniky jazykové
laboratoře Vnéjši rozméry katedry š-1600 x h-680 x v-757mm. 2x kabelová
průchodka. V pravé části katedry umísténa uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních
rozmérech š-510 x h-632 x v-688mm Skříňka vybavena nasávacím otvorem v čele
dvířek a otvorem v boční části pro odvedeni teplého vzduchu (kryli otvoru
perřorovaným plechem). V levé části katedry umístěna skříňka s 3x polohovatelnou kus
polici Prostor mezi skříňkami vybaven falešnými uzamykatelnými zády pro možnost
umisténi interfaců jazykové laboratoře Vytvořený propoj mezi prostorem
uzamykatelné skříňky a falešnými zády Možnost napojeni katedry na kabelový žlab
pro spojeni 4 stolu pro jednoho studenta Možnost výběru barevného provedeni
alespoň ze čtyř základních typu dekoru/barev Cena včetně dopravy a instalace

Židle pojízdná (s kolečky) s výškovým nastavením pomoci pistu a plastovým
šálovým sedákem se vzduchovým polštářem Volba barvy plastového sedáku kus
alespoň ze čtyř barevných variant Cena včetně dopravy instalace

Pracovní místo studenta

Stul učebny pro 1 žáka, použitelný jako plocha pro pokusy a kolaborativni výuku ale 
také jako standardní stul pro potřeby kmenové učebny Šířka 800mm a hloubka mm 
650mm Standardní minimální použité materiály ocelové profily ovál 80x25x2mm O 
55x35x2mm hranol 30x30x2mm, deska lamino 22 mm ABS hrana lepena PUR 
lepidlem, prášková barva s nanopasivaci. Možnost kotveni stolu do podlahy. Ve stole kus 
v uzamykatelném kanále je připraven parapetní kanál 90x55 Kanál a pracmvní 
plocha mají mezi sebou mezeru krytou gumou Kanál je uzamykán a odemykán 
pomoci tlačného zámku. Možnost výběru barevného provedeni alespoň ze čtyř 
základních typu dekoru/barev Cena včetně dopravy a instalace

346 434.80 

346 434.80

1.000 9 029 60 Kč 9 029,60 21 0 10 925 82

1 000 3 025 60 Kč 3 025,60 21,0 3 660,98

30,000 7 580,60 Kč 227 418,00 21.0 275 175,78



PČ TV KCN KodfKíloAy/
název Popis / minimální technické parametry MJ Množství celkem

Cena
jednotková bez 

DPH

Cena celkem bez 
DPH

Sazba
DPH

Cena celkem 
s DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

židie studentská

4

židle sludeniská - Židle s dynamickou podnoží z ocelové silnosténné trubky o 
průměrů 22 mm a plastovým Sálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Výšky 
sedáku dle normy ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - 
Část 1 Funkční rozměry Volba barvy plastověho sedáku alespoň ze čtyř barevných 
variant. Cena včetně dopravy, instalace

kus 30 000 1 940 60 Kč 58 218,00 21,0 70 443,78

Konstrukční stul pro robotické stavebnice

5

Stul konstrukční
Konstrukce stolu je vyráběna z ocelových profilu čtvercověho průřezů Nohy 
kovových konstrukcí jsou opatřeny rektifikačními koncovkami Pracovní plocha je 
vyrobena oboustranně laminovaně dřevotřískové desky tloušťky 22 mm s 2 mm ABS 
hranou. Velikokst plochy 800»800 cm. Cena včetně dopravy instalace

kus 6.000 2 802 60 Kč 16 815,60 21.0 20 346 88

Skříně

Vestavná skříň

6

Vestavěná skříň o předpokládáných rozměrec 2940)(430x2100mm. Přesný rozměr 
bude určen po zaměření dodavatelem Spodní část skříně do výšky úrovně stolu 
bude v plném provedení bez dveří Horní šásl v policověm provedeni 1 amino desky 
min 19mm ABS hrana lepena PUR lepidlem korpusy lepené v lisu Možnost výběru 
barevného provedeni alespoň ze čtyř základních typu dekoru/barev. Cena včetně 
dopravy a instalace

kus 1.000 10 539 60 Kč 10 539,60 21.0 12 752,92

7
Úložná skříň Skříň pro uložení robotických stavebnic resp. úložných boxu Dělená otevřený regál 

pro umístěni 16x box. 1387x850x500mm kus 2.000 6 508 60 Kč 13 017,20 21,0 15 750 81

8
Úložná skříň Skříň pro uloženi robotických stavebnic resp úložných boxu Dělená otevřený regál 

pro umisténi 8x box 703x850«500mm kus 2.000 4 185 60 Kč 8 371,20 21,0 10 129.15

Celkem bez DPH 346 434.80


