
UNlVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Kupní smlouva č. 62/2019NZFAF 

( dále jen „Srn louva") 

uzavfená ve smyslu§ 2079 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen„ OZ") 

I. 

Smluvní strany 

I.I Objednatel:

Univerzita Karlova 

jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (dale jen „FaF UK") 

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

zastoupená: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.O., děkanem Far- UK 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 153149586/0300 

(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

1.2 Zhotovitel: 

KARO reklama s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

IDDS: 

bank. spojení: 

číslo účtu: 

Vančurovo náměstí 309, Hradec Králové, PSČ 500 02 

25270524 

CZ25270524 

jgt5z8 

ČSOB a.s. 

177255463 I 0300 

zastoupený(á): XXX, jednatel společnosti 

zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd.C, vlož. 11704 7.1.1997

( dále jen „Zhotovitel") na straně druhé; společně dále také jako „smluvní strany" 

.
..

• *

* *

• *

* . .. 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investičnf fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

""1.AOElC A T(Lí7riCHOVY 

Stránka 1 z 7 



UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Tato Smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele předložené na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Propagační předměty pro FaF UK - PGS konference". 

Článek II 

Účel a předmět smlouvy 

2.1 Účelem Smlouvy je zabezpečit pro Objednatele na základě jeho objednávky dodávku propagačních 
předmětů včetně jejich grafického zpracování a potisku. Předmět Srn louvy je specifikován v Příloze 
s názvem: Specifikace a rozsah předmětu plnění, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na Objednatele neomezené vlastnické právo 
k tomuto zboží. Součástí závazku Zhotovitele je doprava zboží do místa plnění dle čl. Ill. této smlouvy 
v originálních obalech výrobce zboží ve sjednaném množství, jakosti, provedení a čase. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy je součástí dotačního projektu s názvem: 
„Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy", registrační 
č. CZ.02. I.O 1/0.0/0.0/ 16 _ O I 9/0000841 (dále jen „projekt") v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání ( dále jen „OP VVV"). 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že jelikož je kupní cena financována z prostředků dotace, může mít nesplnění 
jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, 
případné udělení odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti bude představovat 
škodu, která Objednateli vznikla. 

2.4 Objednatel se zavazuje zboží řádně a včas dodané Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní 
cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. 

2.5 V případě porušení povinnosti dle odst. 2.1 tohoto článku, věta první in fine, převést na Objednatele 
neomezené vlastnické právo ke zboží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 % z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého nebylo vlastnické právo převedeno, a současně smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH zboží, u kterého nebylo vlastnické právo převedeno, za 
každý den trvání prodlení se splněním této povinnosti. 

Článek III

Doba a místo plnění 

3.1 Objednatel vystaví objednávku, kterou doručí na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele: 
XXX 

3.2 Objednatel je v rámci objednávky povinen: 

Uvést přesný popis předmětu plnění, tj. typ a název položky, počet kusů, příp. další zpřesňující údaje. 

Předat podklady a instrukce pro tisk v elektronické podobě. 

Uvést termín dodání. 

...
. . 

• • 

• • 

...
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Uvést odkaz na projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové 

výzvy, registrační č. CZ.02.1.0l/0.0/0.0/16_019/0000841 ( dále jen „projekt"), v rámci jehož rozpočtu 

budou propagační předměty financovány. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin od doručení objednávky dle 

odst. 3.1) Objednateli elektronicky potvrdit přijetí objednávky, a to na e-mailovou adresu odesílatele 

objednávky. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat tak, že vytvoření každého propagačního předmětu bude 
zahrnovat návrh potisku, který bude před finálním vytištěním zaslán Objednateli k odsouhlasení. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje objednané a odsouhlasené dílčí plnění doručit Objednateli do 14 dnů ode dne 

odsouhlasení zpracovaného návrhu každého propagačního předmětu na adresu jeho sídla: Akademika 
Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové, a to v termínu stanoveném v objednávce. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění bude předáno na základě dodacího listu, podepsaného zástupci 

smluvních stran. 

Článek IV 

Cena a platební podmínky 

4.1 Kupní cena za zboží je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele uvedené v Příloze s názvem: 

Specifikace a rozsah předmětu plnění, kalkulované v rámci veřejné zakázky na předmět plnění dle této 

smlouvy. 

4.2 Kupní cena za zboží dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy činí částku ve výši: 59 890,- Kč bez DPH, DPH: 

12 576,90 Kč, 72 466,90 Kč včetně DPH. 

4.3 Součástí kupní ceny jsou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně dopravy do 

místa plnění. 

4.4 Fakturace od dodavatele je možná až po dodání všech položek uvedených v Příloze s názvem: 

Specifikace a rozsah předmětu plnění. Dodavatel vystaví jednu fakturu a jeden dodací list za celý 
předmět plnění zakázky, zadavatel nepřipouští možnost dílčí fakturace. 

4.5. Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši 

DPH, přičemž v takovém případě bude k neměnné kupní ceně bez DPH připočtena DPH ve výši 

stanovené platným a účinným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

4.6 Kupní cena bude Objednatelem uhrazena v korunách českých (CZK) na základě účetního a daňového 

dokladu - faktury - doručeného Objednateli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží 

Objednatelem nebo elektronicky e-mailem na adresu: faktury@faf.cuni.cz. Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat kupní cenu za dodané zboží až po jeho úplném dodání. Takovouto souhrnnou fakturu je 

Zhotovitel oprávněn vystavit v písemné podobě nejdéle do 15 kalendářních dnů od ukončení daného 

měsíce nebo ode dne převzetí poslední dodávané položky dle Přílohy Objednatelem. 

...
. . 

. . 

. . 

... 
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4.7 Přílohou faktury musí být kopie příslušného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění 
podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, případně jiného dokladu v souladu 
s čl. III. odst. 3.6 této smlouvy. 

4.8 Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 
faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné 
náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli. 

Faktura bude obsahovat také označení: Projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: 
moderní metody - nové výzvy, registrační č. CZ.02. I.O l/0.0/0.0/16 _ 019/0000841 ( dále jen „projekt"). 

4.9 Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli, v souladu 
s čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy. 

4.1 O Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy na kupní cenu. 

4.11 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury obsahující náležitosti dle odst. 4. 7 a 4.8 tohoto 
článku je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli pouze smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % 
z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny. 

4.12 Srn luvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky 
vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení kupní ceny rovněž bez 
ohledu na její splatnost. 

Článek V 

Práva a povinnosti stran 

5.1 Zhotovitel je povinen dodat Objednateli nové, nepoužité zboží v dohodnutém množství, jakosti a 
provedení, přičemž veškeré zboží dodávané Zhotovitelem Objednateli z titulu této smlouvy musí 
splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy. V případě porušení povinnosti dle věty první tohoto 
odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH zboží, u 
kterého nebyl splněn požadavek dle věty první tohoto odstavce, za každý i jen započatý den prodlení. 

5.2 Zhotovitel je povinen dodat zboží bez vad Objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž 
za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí Objednatelem v souladu s čl. III. odst. 3.6 této smlouvy. 

5.3 Zhotovitel je povinen spolu se zbožím dodat Objednateli kompletní technickou a další dokumentaci 
v českém jazyce nezbytnou k užívání zboží. 

5.4 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží v souladu s čl. 
III. odst. 3.6 této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele také nebezpečí škody na věci.

***
* • 
* * 

* * 
*** 
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5.5 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 

24 hodin od okamžiku, kdy se Zhotovitel o takové skutečnosti dozví. 

5.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

5.7 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, 

které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli 

jednostranným právnún úkonem. 

5.8 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo 

povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 

5.9 Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude 

probíhat osobně, prostřednictvím telefonu anebo e-mailu. 

Kontaktní osoby na straně Objednatele: 

• v obecných záležitostech týkajících se plnění Smlouvy:

Ing. Jiří Včeliš, telefon: XXX, e-mail: XXX

• při řešení konkrétních objednávek:

osoba uvedená v objednávce jako kontaktní osoba.

Kontaktní osoby na straně Zhotovitele:

• osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její 

realizace, je:

Jméno: Jméno: XXX, email: XXX, telefon: XXX 

5.1 O Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této 

smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém 

jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky na 

doručovací adresy uvedené v čl. I. této smlouvy. Smluvní strany se v případě doručování zásilek formou 

doporučených dopisů dohodly tak, že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně 

následující po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní 

strany dle této smlouvy, a to i v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne; byla-li 

však zásilka odeslána na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po jejím odeslání. 

5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Článek VI 

Záruční doba 

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílčí objednávky záruku na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem podpisu dodacího listu. 

•*• 
* * 

* * 

* * 
*•* 
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6.2 Vady díla bude Objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně, elektronicky či osobně na 

kontaktní či e-mailové adrese Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu. 

6.3 Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu Smlouvy, nahradí Zhotovitel 

Objednateli novým, bezvadným plněním. 

Článek VII 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpovědní lhůta činí I měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V průběhu výpovědní lhůty jsou zachována 

veškerá práva a povinnosti stran podle Smlouvy. 

7.2 Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana opakovaně (3x) poruší 

některou svou povinnost dle této Smlouvy. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit zejména 

v případě, že Zhotovitel opakovaně nepředá objednané dílčí plnění v řádném termínu. Zhotovitel je 

oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Objednatel opakovaně bude v prodlení s 

platbou za řádně poskytnuté plnění. 

Článek VIU 
Zveřejnění a registrace 

8.1 Vzhledem k charakteru organizace Objednatele se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel výslovně 

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), zákona č. I 06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona o registru smluv. 

8.3 Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Objednatel se 

současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 

popř. již v průvodním fonnuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém 

případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 

zároveň). 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv podle zákona o registru smluv. 

•*• 
* * 
* * 

* * 
* * ..
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9.2 Změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a to číslovanými dodatky a na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran. 

9.3 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, ke kterému 
eventuálně dojde, se budou řídit platnými právními předpisy, především příslušnými ustanoveními OZ 
a pravidly OP VVV. 

9.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle smlouvy a 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle smlouvy hrazeno, 
provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, 
minimálně však do konce roku 2033. Objednatel je oprávněn po uplynutí IO let od ukončení plnění 
podle smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 

9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že je jako osoba povinná dle ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly, mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly přístup ke všem
dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně
podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajistí Zhotovitel u případných jeho
poddodavatelů.

9.6 Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je 
vyhotovena v jednom originále. Pokud je Smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. 

9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v 
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Příloha - Specifikace a rozsah předmětu plnění 

V Hradci Králové dne 06. 01. 2020 

Za Kupujícího 

Univerzita Karlova, 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.O. 

děkan 

•*• 
* * 

* * 

* * 
*•*

EVROPSKÁ UNIE 

Evropské strukturálnl a lnvestlčnl fondy 
Operačnl program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

V Hradci Králové dne 06. O l. 2020 

Za Prodávajícího 

K.ARO reklama s.r.o.

jednatel společnosti 

MINISlEASTVO Šl<Ol.Slv/, 
ML-'OElc A T(LOViCHOV'f 
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Specifikace Barva Logo Materiál Velikost Balení Měrná  
jednotka Ilustrační obrázek počet kusů bez DPH za 

jednotku
 včetně DPH 
za jednotku bez DPH včetně DPH

Blok velký

formát A4, lepená vazba, bez obálky, zadní 
strana podkladový karton, papír gramáž 80g, 

min. 50 stran, grafický návrh a potisk dle 
zadání zadavatele, vnitřek linkovaný 1/1, bez 

obálky, potisk jednobarevný 

bílá
Jednobarevně:  Logo FaF a 
projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A4 bez preferencí ks

Blok malý

formát A5, lepená vazba, bez obálky, zadní 
strana podkladový karton, papír gramáž 80g, 

min. 50 stran,  grafický návrh a potisk dle 
zadání zadavatele, vnitřek linkovaný 1/1, 

potisk jednobarevný

bílá
Jednobarevně:  Logo FaF a 
projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A5 bez preferencí ks

Poznámkový blok formát A5, povrch syntetická kůže, se 
záložkou a gumičkou, linkovaný

 30ks modrý, 30 ks zelený, 40 
ks oranžový

Inverzní : Logo FaF a 
projektu horní desky, logo 
EU a MŠMT zadní strana

papír A5 bez preferencí ks

Holový deštník
manuální golfový deštník, větruodolný, černá 

ocelová hůl, kostra ze skelných vláken, 
dřevěná rukojeť, 8 panelů

černá
Inverzní: Logo FaF a 

projektu na deštníku, logo 
EU a MŠMT na obalu

polyester Délka 100 cm, průměr 123 
cm, hmotnost 514 g bez preferencí ks

Deštník skládací
Skládací polyesterový deštník se systémem 
open/close, plastovou rukojetí a obalem, 8 

panelů. 
černá 

Inverzní:  Logo FaF a 
projektu na deštníku, logo 

EU a MŠMT na obalu
polyester 

Složený ø 5x29 cm, ø 
95x55

bez preferencí ks

USB flash disk

USB flash disk 16 GB ve tvaru kreditní karty. 
Verze USB je 2,0, rychlost zápisu je vyšší než 
2,92 MB / s a rychlost čtení je vyšší než 9,76 

MB / s.

tvar kreditní karty - barva 
bílá

Inverzní : Logo FaF a  
projektu vrchní strana, logo 
EU a MŠMT zadní strana

plast, hliník Rozměr:  8,5x0,2x5,4 samostatná krabička 
/ obal ks 

Kovová propiska
Kovové kuličkové pero s modrou náplní 
náplní s tenkým hrotem (0,5 mm), délka 

propisky 14 cm
kovově stříbrná 

Inverzní:  Zkrácená verze log 
EU a MŠMT na jedné 

straně, druhá strana logo 
projektu

kov 14 cm bez preferencí ks

Papírová taška 
Papírová taška s krouceným uchem, velikost 
A5, barva bílá, papír bílý 90-100 g, nosnost 

max. 5 kg
100 x bílá, 100x hnědá

Jednobarevně:  Logo FaF a  
loga MŠMT a EU v zápatí

papír na sešit vel. A5 bez preferencí ks

Termohrnek 
Termoska z nerez oceli, plastu a  

šroubovacím víčkem. Objem termosky 500 
ml, hmotnost 0,4667 kg

stříbrno/černá
Inverzní:  Logo projektu na 

hrnku, logo EU a MŠMT 
vespod hrnku

nerez ocel/plast objem 500 ml bez preferencí ks

9             -                                  -      -      

59 890,00 Kč 72 466,90 Kč Celkem:

Druh plnění - 
název

Nabídková cena za 1 ks Celková cena

Příloha č. 2 Specifikace a rozsah předmětu plnění

Projekt: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody – nové výzvy, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 (EFSA-CDN)

Název výběrového řízení: Propagační předměty pro FaF UK - PGS konference

 grafické práce a vizualizace, předtiskové přípravy
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