
Městská nemocnice Ostrava, EVÍdenČnÍ Číslo Výtisk Č-
příspěvková organizace PRI iL//IŠ ÄĹ "ÍČ/ t//Ě/àżøíč A'ćkeą*

poř. číslo rok pracovistè
VZ/ :if/JŠ" j p'ó; ľef. ,í/.çď/

Kupní Smlouva
na dodávky Zdravotnických prostředků

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými Smluvními stranami, dle
ustanovení § 2079 a následujících Občanského Zákoníku, Zák. č. 89/2012 Sb., a na základě
Vyhodnocení výsledku Veřejné Zakázky

Smluvní strany

obchodní fiı'ma
se Sídlem: Boston Scientific Česká republika s.r.0.
zastoupená:
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 56799

IČO: 25635972
DIČ: CZ25635972
Peněžní ústav: Deutsche Bank, organizační složka, Praha 1
Čísloúčtu: 3156100001/7910

dále jen prodávající

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Se Sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava~M0ravská Ostrava
Zastoupená:
Zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, Zřizovací listina ve Znění usnesení
č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková Organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;
registrace poskytovatele zdravotních Služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 37534/2019 ze dne 20.3.2019 ve znění následných rozhodnutí
0 registraci

IČO: 00635162
DIČ: (3200635162
Peněžní ústav: Československá Obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 374027793/0300

dále jen kupující

LPředmět smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je Závazek prodávajícího dodávat kupujícímu movité věci, dále jen „zboží“,

vsouladu Spodmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné
zakázky na „Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství“7 dále jen „zboží“.
Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které přechází na
kupujícího stejně jako nebezpečí škody na něm, poté, co zboží převezme a potvrdí jeho převzetí
prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance v místě plnění.

1/8

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

G:\Contracts\Customers\__Contracts since 2018\Hospitals\|\/|N"Ostrava\2019\CRM__obch0dni_745



Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Předmětem kupní smlouvy je sjednání podmínek průběžných dodávek speciálních
zdravotnických prostředků- kardiostìmulátorů, kupních cen, platebních podmínek, postupu při
předání a převzetí zboží Spolu Se stanovením dalších závazků Smluvních stran. Smluvní Strany
dohodly možnost pro plnění předmětu Smlouvy uzavřít pro dodávky vybraného Zboží Smlouvu
o zřízení a provozování konsignačního skladu prodávajícího u kupujícího.
Kupující určuje dodávky Zboží průběžně písemnými, nebo elektronickou cestou podanými
objednávkami a dispozicemi, upřesňujícími požadavky kupujícího. Množství zboží, které bude
kupující odebírat, není Stanoveno závazným limitem. Vzadávacím řízení uvedená
předpokládaná Spotřeba není závazná celkem i vjednotlivých položkách.
Kupující Se zavazuje objednané a řádně dodané zboží převzít a po jeho převzetí Zaplatit kupní
cenu, dle podmínek Sjednaných Smlouvou.

ILPředmět koupě
1. Předmětem koupě dle Smlouvy jsou průběžné dodávky zboží:

Zdravotnické prostředky pro arytmologický sál, část .1 - 5, dle Zadání veřejné Zakázky.

Část 1. Kardiostimulátory třídy I

jejichž přesná a podrobná specifikace je provedena vsouladu Se zadáním veřejné zakázky
S uvedením registrace V tzv. číselníku VZP pro úhradu speciálních zdravotnických materiálů ~
Číselník ~ ZP v aktuálně platném znění a mají přidělený kód zdravotní pojišťovny (kód ZP)
včetně cen v Příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Určení zboží musí být specifikací v příloze provedeno přesně a nezaměnitelně tak, aby mohla
být provedena kontrola správnosti a úplnosti při plnění. Kupující vyžaduje dodání Sjednaného,
nového, nepoužitého zboží, bez vad a nedostatků jakosti. Změny lze provést jen Se Souhlasem
kupujícího, na jeho žádost nebo na základě dohody Smluvních Stran dle podmínek Sjednaných
Smlouvou.
Kupující je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek
podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů, bez penalizace
či jiného postihu ze Strany prodávajícího. Kupující si Vyhrazuje právo v rámci Smluvních
podmínek ve sjednaných položkách odebírat inovované či nově výrobky naplňující Zadávací
podmínky.

III.Doba a místo plnění, Základní dodací podmínky
1.

2/8

Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, postupnými
dodávkami na základě objednávek kupujícího v dohodnutých lhůtách do 48 hodin od doručení
objednávky v pracovních dnech, pokud Se Smluvní strany nedohodnou jinak.
Místem plnění je Sídlo kupujícího: oddělení MTZ, resp. po uzavření smlouvy o konsignačním
skladu, místo jeho zřízení ~ oddělení Kardiologie - arytmologický sál, nebo jinak určené místo
v sídle kupujícího. Dodání zboží bude provedeno v době určené pro příjem zboží, obvykle od
7:00 - do 14:00 hod.
Prodávající odpovídá za zboží do jeho předání kupujícímu a zavazuje se, že při dodávkách zboží
které svěří dopravci nebo poště, zajistit pojištění takové dodávky.

3

Součásti dodání zboží je:
0 doprava zboží do místa plnění v Sídle zadavatele,
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

0 vyhotovení a dodání dodacích listů S uvedením jednotlivých položek, jejich množství a ceny
0 předložení dokladů a dokumentace vztahující se k dodávanému zboží, a to vrozsahu

Stanoveném Vpříslušném právním předpise, (především Zák. o zdrav. prostředcích a
souvisejícípředpisy).

0 kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného Zboží budou v Souladu S normami platnými
na území ČR

0 zaškolení zdravotnického personálu na straně kupujícího,
0 technická podpora použití ~ kardiostimulátorů:

jméno, příjmení technika:

jméno, příjmení technika:

Oprávněným Zástupcem kupujícího pro převzetí Zboží je: Správce konsignačního Skladu
Oddělení Kardiologie _ arytmologický Sál, nebo jím pověřený Zaměstnanec.
Zástupci kupujícího jsou oprávněni k odeslání objednávek, převzetí Zboží, kontrole Zboží a
podání reklamací vad Zboží v případě jejich Zjištění a provedení dalších úkonů vsouvislosti
S realizací kupní Smlouvy.
Kupující při převzetí Zboží vyžaduje předání dokladů potřebných k jeho užívání.
Jako Součást dodávky bude kupujícímu předáno:
0 dodací listy oboustranně odsouhlasené, popř. Včetně faktury, není~li sjednáno jejich

doručení elektronicky
0 doklady o jakosti a kvalitě
0 příbalový leták, návod k použití
Dodané Zboží bude mít předepsané označení jakosti, dokumentaci a řádně vyznačenou dobu
Záruky/exspiracü *Popřjiné označení xýrobku (CE) v souladu s §13 Zákona č. 22/1997 Sb. a dále.

Prodávající je zavázán dodávat Zboží, které není Zatíženo právy třetích osob.
V případě nemožnosti plnění Ze strany prodávajícího ve lhůtě dle odst. 1. je tento povinen
neprodleně písemně uvědomit kupujícího o přerušení dodávek. Dle možností navrhne změnu
dodávky Zboží, nebo dodavatele.
Kupující je Oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat Zboží od jiného dodavatele za ceny
obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jenž vznikne mezi cenami Sjednanými touto Smlouvou a
cenami alternativního dodavatele, uhradí prodávající kupujícímu do 14 dnů po obnovení
dodávek, formou dle dohody S kupujícím.

lV.Cena zboží a platební podmínky
1.

2.
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Smluvní Strany se dohodly na kupních cenách, Stanovených na základě přijetí nabídky
prodávajícího. Ceny zboží sjednané při podpisu Smlouvy uvedené v příloze č. 1, pro označené
části veřejné zakázky, jsou závazné a nepřekročitelné pro dodání do místa plnění po celou dobu
účinnosti Smlouvy.
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené S dodávkami Zboží s plněním do
sídla kupujícího, tj. balné a dopravné se Všemi poplatky, včetně možného Zřízení konsignačního
Skladu.
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

10.

11.

12.

13.
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Ceny Zboží V Příloze č. 1 musí být uvedeny jednotlivě bez DPH, Samostatně musí být uvedena
Výše DPH (Základní nebo Snížená Sazba DPH) a ceny S DPH.
Smluvní Strany Se dohodly, že prodávající je Oprávněn vyúčtovat kupní cenu daňovým
dokladem fakturou po převzetí zboží. Prodávající vystaví kupujícímu v den převzetí zboží
fakturu (daňový doklad) se splatností 30 dní od vystavení faktury. Faktura bude Zaslána
V elektronické podobě na e~mailovou adresu: fakturykonsignace@mnof.CZ.
Kupující bude rovněž akceptovat doručení e-faktury dle evropského Standardu pro elektronické
faktury.
Faktura musí jako daňový doklad obsahovat údaje Stanovené obecně závaznými právními
předpisy, zejména § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů:
a) označení faktury a její číslo;
b) označení obchodní firmy, místo podnikání~sídlo, přesný údaj prodávajícího O jeho zápisu

v obchodním rejstříku nebo jiný údaj o registraci, opravňující k podnikání;
c) identifikační číslo / IČ/ a DIČ prodávajícího;
d) jeho bankovní spojení a číslo účtu, na který má být placeno;
e) označení kupujícího/nemocnice: název, Sídlo, IČ a DIČ;
f) přesné označení zboží, množství, cenu a fakturovanou částku ; výše DPH
g) datum vystavení a odeslání faktury;
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
i) splatnost v souladu Se shora stanovenou lhůtou 30 dnů, od data předání Zboží, nebo

doručení dokladu.
Kupující/objednatel vyžaduje, aby prodávající/zhotovitel uvedl na daňovém dokladu přesné
Označení smlouvy a objednávky v případě, že dodání je realizováno na jejich základě. Přílohou
daňového dokladu musí být dodací list, nebo předávací protokol.
Kupující je Oprávněn fakturu vrátit, a to do data splatností pokud:
0 obsahuje-li nesprávné cenové údaje
0 Obsahuje~li nesprávné náležitosti
0 chybí~li k faktuře některé náležitosti nebo dohodnuté přílohy
Kupující uhradí vyúčtovanou kupní cenu zboží bezhotovostní platbou vkorunách českých,
převodem Ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve faktuře. Prodávající nese
odpovědnost za správnost tohoto údaje.
Povinnost kupujícího zaplatit je splněna ke dni odepsání kupní ceny zúčtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.
Prodávající není oprávněn převést svou pohledávku ke kupujícímu, vzniklou ztohoto
smluvního vztahu, na jinou Osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.
Při prodlení s plněním závazku uhradit kupní cenu je prodávající oprávněn požadovat úhradu
úroku Zprodlení, jehož výše Se stanoví výpočtem úroků dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, podle
občanského zákoníku.
V případě, že bude ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění, nebo kdykoli ve lhůtě splatnosti
příslušného daňového dokladu prodávající identifikován jako nespolehlivý plátce DPH dle
ustanovení § 106a a násl. zákona o DPH, je povinen o tomto informovat kupujícího.
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

14. Ceny mohou být změněny V Závislosti na změně daňových předpisů, eventuálně jiných
případných legislativních Změn. K ceně sjednané ve Smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z
přidané hodnoty (DPH) vždy v Zákonem stanovené sazbě a výši, k datu uskutečněného
Zdanitelného plnění.

. Dojde-li v průběhu plnění Ze Smlouvy ke Změně Číselníku VZP, která bude znamenat změnu
maximálních úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami Za některý či některé Z dodávaných
zdravotnických prostředků pod jednotkovou cenu, tj. cenu Za 1 ks zdravotnického prostředku v
Kč včetně DPH uvedenou v aktuálně platném portfoliu sortimentu, bude provedena
aktualizace, a to tak, že kupní cena bude upravena na úroveň maximální úhrady Stanovené v
Číselníku VZP nebo nižší.

V.Záruční doba a odpovědnost Za vady Zboží
1. Prodávající se Zavazuje dodávat Zboží v požadovaném množství a bez vad, Ve Sjednané kvalitě,

vždy S předepsanými doklady kvality a vyznačením záruční doby, doby použití, nebo expirační
doby.
Prodávající odpovídá Za vady a jakost dodaného Zboží po celou Záruční dobu. Odpovídá Za to, že
dodané Zboží bude mít po celou Záruční dobu, která činí 120 měsíců požadované vlastnosti.
Záruční lhůta Začíná běžet dnem implantace kardiostimulátoru.
Prodávající Se Zavazuje dodávat Zboží splnou eXSpirační dobou. Dodaní zboží s eXSpirační
dobou Zkrácenou o více než 1/6 musí být předem schváleno kupujícím.
Prodávající je povinen balit dodávané Zboží způsobem, vylučujícím jakékoliv poškození nebo
znehodnocení, popřípadě podle dispozic kupujícího.
Kupující je oprávněn prohlédnout Zboží při převzetí, Vadné plnění odmítnout a Zjevné vady co
do množství ihned vyznačit do dodacího listu nebo nesrovnalosti odstranit zápisem
s dodávajícím.
Kupující je oprávněn vady Zboží oznámit prodávajícímu také při zjištění po převzetí zboží. Je
povinen je u prodávajícího písemně reklamovat, a to po jejich zjištění, nejpozději však do konce
Záruční/exspirační doby. Prodávající je Zavázán, uplatněnou reklamaci vad vždy projednat
písemně.
Skryté vady je kupující povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po jejich zjištění.
Vpřípadě reklamace pro zjištění vad nebo nesplnění Sjednaných požadavků na jakost Zboží,
bude namísto vadného urychleně dodáno zboží bez vad, maximálně do 48 hodin od podané
reklamace. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na Zaplacení
Smluvní pokuty dle čl. VI. této smlouvy.
Ze Záruční povinnosti jsou vyloučeny Závady Způsobené nesprávným užíváním a provozováním
zboží, nerespektováním doporučených pracovních postupů a podmínek, dále jeho poškození
živelnou událostí.
Jestliže se vzáruěni/exspirační době opakovaně (více než 2 X) vyskytnou shodné Vady, je
kupující oprávněn požadovat jejich odstranění, nebo z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
nebo její části.

VI.Sqvní pokuta a náhrada Škody
1.
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V případě dodání jiného zboží než objednaného a při nedodržení dodací lhůty je kupující
oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc
korun českých). Kupující je dále v těchto případech oprávněn postupovat v Souladu s bodem 9.,
článku III. této smlouvy.
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

2. Prodávající je povinen do 5 pracovních dnů od Zveřejnění informace 0 skutečnosti, že Se stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, tuto Skutečnost oznámit kupujícímu. Jestliže
tuto informační povinnost včas nesplní, je povinen Zaplatit kupujícímu Smluvní pokutu ve výši
50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
Smluvní pokuta bude vyúčtovaná samostatným daňovým dokladem a její splatnost činí 30 dní
ode dne doručení daňového dokladu.
Kupujícímu náleží právo na náhradu škody Způsobené porušením jiných smluvních povinností
prodávajícího (vady jakosti) vedle výše Sjednaných smluvních pokut.

VILPlatnost a účinnost smlouvy
1.

'81°

Platným návrhem smlouvy je předložení jejího písemného vyhotovení prodávajícím,
podepsaného v příslušném počtu vyhotovení a uzavřena je po potvrzení podpisem kupujícího.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou ~ 36 měsíců, nebo do Odebrání Zboží v hodnotě určené
dle výsledku veřejné Zakázky ve výši, část 1. 3 150 486,00 Kč bez DPH, a to v Závislosti na tom,
která Skutečnost nastane dříve.
Smlouvu nebo plnění některé z části VZ, mohou Smluvní strany vypovědět i bez udání důvodů.
Výpovědní lhůta je 30 dnů od doručení výpovědi, která musí mít vždy písemnou formu.
Smluvní strany mohou Od Smlouvy odstoupit, nedojde-li ke Shodě na zıněně ceny Zboží ve
smyslu ustanovení čl. IV. bod. 14 a 15. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě
porušení smluvních povinností uvedených ve čl. V. bod 9.

VlH.Závěrečná ujednání
1.

C'I
I
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ĚŠl Prodávající se zavazuje veškeré plnění tvořící předmět této smlouvy realizovat vlastními
Silami, tj. bez využití poddodavatelů.
nebO (* dodavatel Zaškrtnejednu z možností)

[j Prodávající Se zavazuje část plnění, (*uvést konkrétní činnosti'), tvořící předmět této
Smlouvy, realizovat využitím poddodavatele (*uuést konkrétního poddodauatele).
Smlouva je uzavřena pro realizaci dodávek zboží Označeného jako předmět koupě. Kupující
rozhodl O uzavření této Smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o Veřejné zakázce, postupem,
který je vsouladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany Se dohodly, že tato smlouva, její případné dodatky a Související dokumenty, na
které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv (zákon o registru Smluv), bude
uveřejněna v registru Smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se Stane účinnou k datu jejího
uveřejnění v registru Smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Městská
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace.

Smluvní strany ujednaly, že v případě změn kontaktních údajů je povinna příslušná smluvní
Strana změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že tak neučiní, považuje Se Za
platné doručení korespondence na poslední známou kontaktní adresu příslušné smluvní strany.
Pokud jakékoliv ustanovení této Smlouvy netvořící její podstatnou náležitost, je nebo Se Stane
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným je takové ustanovení plně Oddělitelným od
Ostatních ustanovení této Smlouvy a jeho neplatnost, neúčinnost, či nevymahatelnost nebude
mít žádný vliv na existenci, platnost, účinnost a vymahatelnost této Smlouvy jako celku.
Smluvní Strany se zavazují takové neplatné, neúčinné, či nevymahatelné ustanovení nahradit
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novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které Svým Obsahem bude co nejblíže
odpovídat podstatě a Smyslu příslušného původního ustanovení této Smlouvy.

6. Tato Smlouva včetně Všech příloh, které tvoří její nedílné Součásti, je vyhotovena ve dvou
číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, Z nichž kupující obdrží jedno vydání a
prodávající Obdrží jedno vydání. Změny obsahu Smlouvy a smluvního vztahu lze činit jen
písemnými dodatky Sjednanými a podepsanými oprávněnými Zástupci obou stran.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah Se bude řídit ustanovením této
Smlouvy a v Otázkách výslovně Smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními občanského
Zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., především ustanoveními o kupní smlouvě dle § 2079 a
následujících.

8. Smluvní Strany shodně stvrzují Souhlas s Obsahem a formou Smlouvy, potvrzují, že se řádně
Seznámily s vymezením jejich Závazků, její obsah je jim srozumitelný a byla přijata po
projednání, podle jejich vážné, pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoli vtísni nebo Za
nápadně nevýhodných podmínek.

9. Na potvrzení Souhlasu s formulaci této smlouvy připojuji Smluvní Strany podpisy oprávněných
osob (Statutárních Orgánů), které jsou k tomuto úkonu Oprávněny.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 Specifikace a ceny jednotlivých položek zboží dle definovaných částí VZ č. 1-5, platně
při podpisu smlouvy

Za prodávajícího Za kupujícího

/fťčx žížuw/ýˇ “2 lu“ 2520V Praze dne..................... V Ostravě dne .....................
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Příloha č. 1
ke Kupní smlouvě

Specifikace a ceny iednotlivých položek Zboží platné při podpisu smlouvy

Dle částí VZ č. 1-5, Část 1:

Balíčky:

ˇ, Nabídková cena Sazba ,Trıda ~ Typ vzp Kód bei DPH ' 'Včetně' DPH DPH UPN Nazev produktu Konektory
Basic SR 194091 21 365,22 KČ 24 570,00 Kč 15% CZ-L210 PG PROPONENT MRI SR SL |S>1

DR 194093 33 911,25 KČ 38 997,94 Kč 15% CZ-L211 PG PROPONENT MRI DR SL RA: ISˇ1; RV: IS~1Premium SR 194069 21 365,22 KČ i 24 570,00 Kč 15% CZ-L310 PG ACCOIADE MRI SR SL IS-l
DR 194067 46 800,00 KČ ľ 53 820,00 KČ 15% CZ-L311 PG ACCOIADE MRI DR SL RA: IS-l; RV: IS-l

Samostatné přístroje:

Nabídková cena SazbaTříd T ' ~' UPN N' d kt Konektoa Vp vzp Kód bez DPH včeznè DPH DPH azeˇ pro u u ry
Basic SR 194090 21 365,22 KČ 24 570,00 KČ 15% L210 PG PROPONENT MRI SR SL IS~1

DR 194092 40 695,65 KČ 46 800,00 KČ 15% L211 PG PROPONENT MRI DR SI. RA: lS-l; RV: IS-l
pre mm SR 194068 21 365,22 KČ 24 570,00 KČ 15% L310 PG ACCOIADE MRI SR SL IS“1m

DR 194066 46 800,00 KČ ` 53 820,00 Kč 15% L311 PG ACCOLADE MRI DR SL RA: IS-l; RV: IS~1

I 4. ıInstrumental 1um .

lnstrumenta'ršurn ,
Nabídková cena SazbaT VZP Kód UPN Náze odukt Konekto Koment 'řyp bez DPH včetně DPH DPH V pr u 'y/ a

194037 - Kč ˇ KČ 15% 7740 Ingevity'“ MRI 45 Cm IS~1
Elektroda 194037 - KČ - Kč 15% 7741 Ingevity'M MRI 52 Cm IS-l

194037 s Kč ˇ KČ 15% 7742 Ingevítyw MRI 59 cm iS~1
ˇ ˇ 153146 KČ ~ Kč 21% 7087 ACC INTRDCR STD 6 FR 7087 Zavaděč GF pro RA elektroduZavadece elektrod , ˇ „ ˇ ˇ _ .není Kc - Kc 21% 7460 ACC INTRDCR VALV SPAC FRES Zavadec Sl pro RA elektrodu S chlopnı

ł Ó I I
I IZa prodavajıcıho Za kupuJıcího

A/J. za). øzćżfiV Praze dne................




