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Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se
sídlem. nám

Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IC: 00297852: DIC: (77, 00297852) datová schránka: vz9a8t8

Zastoupení; na základě Mandáíní smlouvy Ze dne 21.05201 O, ve znění' pazděiších dodatků:

RK Beskyd spol. s r.o., nám Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:

fxtheZ
IC: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: e-mail: frcnslatízönemovítost. com

ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednal Gabriela Polášková, na základě plne'

moci

bankovní spojení: Komerční banka? as., pcbočka Frenštát pod Radhoštěm

Číslo účtu

(dá/e jen 0b/'ednate/ ”)

a

Společnost FLEXOSTAV S.r.0.

sídlem: La Střelnící 744 01 Frenštát R.

se
688, p.

le
28615727

DIC: C2286] 5727

Tel eAmaiI: 603 894 635, flexo@semam.cz

plátce/neplátce DPH plátce DPH

zastoupen ve věcech smluvních: Dalibor Kaděrka

ve věcech Dalibor Kaděrka
zastoupen technických:

banknvni spoicní: Komerční banka ä.S„

číslo účtu

zapra'n v obchudním rejstříku vedeném u KS (Jrrrava, C 34863

(dáíejen „ zhotowre! ”)

/Spalečně také jako smluvní strany ")

ll.

Základní ustanovení

1 . Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona Č, 89/2012, občanský zákoník, ve znění

smlouvoupozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoníkki). Práva a povinnosti stran touto

neupravcná se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Z. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene' v Čl. této smlouvy Jsou v souladu s právní

skutečností V době uzavření smlouvy Smluvní strany Sc zavazují, Že změny dotčených údajů

oznámí bez prodlení písemně druhc' smluvní straně. Pří změně identitikačních údajů

smluvních stran, včetně změny účtu, není nutne' uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlcuvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 7působilý k Zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

5„ Zhotovitel že se detailně seznámil s rozsahem a že mupotvrzuje, povahou díla, JSOU známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realiyaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro rcaliyuci díla za

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v Článku IV. odstt této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je realizace stavby: „Oprava bytu po požáru Martinská čtvrt' 1137/10,

Frenštát p.
R. u

IIIA

Předmět '41 dobasmlouvy plnění

1. Zhotovitel se zavazuje pro vést pro objednatele na SVŮJ náklad a nebezpečí stavbu „Oprava

bytu po požáru Martínská čtvrť 1137/10, Frenštát p. R.“ (dále jen „dí10“), a IO v rozsahu

dle Cenové nabídky zhotovitele ZC dne 17,4„2020 a ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými v

České republi ce V době provádění díla Pro pro vedeni' dila jsou závazné všechny platné normy

CSN.

3, Objedndtel předá a zhotovitel
přev ezme staveniště neprodleně po podpisu této smlouvy

nedohodnou-li SC smluvní strany písemně jinak.

4. Stavební
práce

budou zahájeny ihned
po převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li SC

smluvní
strany písemně jinak V případě, že 7hntovitel v tomto termínu práce nezaháj í, je

obj ednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy,

5. Zhoto vitel SČ zavazuje řádně dokončene' dílo předat objednateli nejpozději do 6 týdnů ode

dne zahájení jeho realizace. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací

vc č. odstv tétoprotokol smyslu VIII., smlouvy.

6. Sjednaná doba plnění se prodlouží V případě:

že zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řadnč yahájil plnění díla,

Že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke ktere' se touto

smlouvou zavázal,

nahodilé a neodvralitclné překážky, která nastala nezávisle na vůlí zhotovitele. a která

zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné prove dení díla dohodnutým způsobem,

přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvratit nebo překonat a

ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení Z důvodůdoby plnění uvedených je podmíněno vyhotovením zápisu

podepsane'ho oběma smluvními stranami.

74 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 6 smluvní strany výslovně na náhradním

termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje u dobu přiměřenou povaze a trvání

překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen /hotovitel

bez zbytečného odkladu informovat objednatele,
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8. Smluvní
strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že

smlouvu zvážení všech důsledků. Zhotovitel žeuzavírá j í po pečlivem možných prohlašuje,

prozkoumal
místní

podmínky na staveníšti a že
práce

mohou být dokončeny způsobem a V

termínech stanovených touto smlouvou El platnými právními předpisy.

IV.

Cena mí dílo al platební podmínky

l. cena za díla dle člt III. této stanovena VeNejvyšší přípustná provedení smlouvy je výši:

cena bez DPII 171 048,00 Kč

sazba DPH 15 % 25 Kč657,20

cena celkem včetně DPH 196 705,20 Kč

(Částka slovy: jednostodevadesátšesttisícsedmsetpět korun českých a dvacet haléřů)

K ceně bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty V souladu SČ zákonem 23 5/2004 Sb.,

0 dani Z přidané hodnoty, ve znění pozděj šíeh předpisů (dále jen „zákon n own),

2. J edná se o přenesenou daňovou povinnost dle zákona O DPI-11 Výše uvedená cena je cenou

nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do
předání díla objednatelí

Podkladem
pro

uzavření této smlouvy o dílo
je

cenová nabídka zhotovitele Ze dne 17.4.2020.

3. Cena uvedená v tomto Článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené S plněním

předmětu díla. Cena je speeiñkována v cenové nabídce, která je nedílnou součástí teto

c.smlouvy (Příloha ).

4. Zhotovitel SČ může domáhat přiměřene'ho zvýšení ceny pouze
V případě, že budou

objednatelem Vyžádány dodatečné práce, nezahm ute' do rozpočtu.

St Pokud objednatel bude požadovat práce
nad rn7sah díla dle smlouvy (vícepráee) nebo jiné

změny , budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, a tn Za podminky; že bude

sou časně předem doloženo ocenění všech takových vícepraeí Či méněprací .

6. Cena za veškeré vícepráce či změny díla se řídí jednotkovýmí cenami Přílohy č.1 smlouvy,

ceny prací neobsažených
v teto příloze budou stanoveny podle ceníku RTS V cenové úrovni

ke dni podpisu smlouvy.

7. Veškeré změny ceny díla je možno prevest pouze na. základě písemných dodatků k této

smlouvě.

81 Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem
po

0 a díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástípodpisu protokolu předání převzetí

faktury bude soupis provedených praci podepsaný zhotovitelem.

9. Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího proka7atelne'ho doručení objednateli. Faktura

musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve

Znění pozdějších předpisů, a dále zakona 0 DPH a občanského zákoníku.

Objednatel neposkytuje zálohy předem.
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10. Zhotovitel je podle u stanovení s' 2
písm. e)

zákona č. 320/2001 Sbl, O finanční kontrole ve

veřej ne' správě a 0 změně některých zákonů (zákon C finanční
kontrole): Ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvtslosti

S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů.

V.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu proste' práv a

závazků třetích osob.

24 Zápis 0 předání a převzetí
staveniště musí obsahovat

zej měna tyto údaje:

) a Vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště;

medií.b) napojovací body

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zaří7ení staveniště k zaj ištění a provedení

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádněmu provedení

díla.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště neprodleně po převzetí díla

objednalelem, pokud se smluvní slrany nedohodnou jinak.

S. Zhotovi tcl odpovídá za bezpečnost a ochran u zdraví všech osob v
prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a BOZP včetně prostorů

zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu V prostoru staveniště

6. Zhotovitel odpovídá V plném rozsahu za provoz na stavenišli.

7, Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí
nepovolaných osob a dále

zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu ncpovolanýeh osob

8. Zhotovitel se zavazuj e udržovat na převzatem stavení šti pořádek a čistotu, na SVŮJ náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností., a to v souladu s příslušnými předpisy,

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předložit ohiednateli

písemné potvrzení, že S veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace

bylo naloženo V souladu s příslušnými předpisy, 7te mena ekologickými a 0 likvidaci odpadů a

současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.

VI.

Způsob provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla sjednaný v čl. lIl. smlouvy ve spoj ení

S cenovou nabídkou (viz příloha č. této smlouvy) s odbornou péčí. na svůj náklad a na sve'

nebezpečí V době sjednané V čl. III. smlouv yt

2. Zhotovitel je povinen k řádnemu provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré výrobky,

stavební hmoty a stavební materiály, v takovem počtu kusů, technicke' specifikace, jakosti,

provedení, hmotnosti, výrobních technických param etrů (ro změrů), jak jsou specifikovány
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v cenové nabídce, pak v takovem množství. hmotnosti. jakosti a výrobních technických

k řádnému ukončení díla.parametrů (rozměrů), aby mohly být použüy

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo Z hlediska teehni ckého V souladu a zejména v rozsahu

cenové č. této ale též v rozsahu kteránabídky (viz příloha smlouvy), jiných plnění, nej sou

uvedena v cenové nabídce, jejichž potřeba se objevila až v průběhu provádění díla.

4, Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu SG stavebně technickými normami

za dodržení požadavků dotčených orgánů sta'tní správy, v souladu technickými požadavky

na výstavbu łl technickými požadavky na stavby, v souladu SC řádnými tcchnologiekými

postupy zákonnýmí povinnostmi k ochraně zivotniho prostředí, života a zdraví osob

5. V případě plnění zhotovitele V rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími u této

smlouvy, nebo Pokyny objednatele, jc obj cdnatel oprávněn dožadoval se toho, aby zhotovitel

odstranil vzniklé a Jestliževady vadným prováděním prováděl plnění řádným způsobem

zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl

nepochybně k podstatne'mu porušení smlouvy, je objednatcl oprávněn odstoupit od smlouvy.

VII.

Kontrolu způsobu provádění díla

l. Objednatcl je oprávněn kontrolovat způsob provádění dila kdykoliv v průběhu jeho

7. hlediska stavebně technickéhoprovádění zejména způsobu provádění jednotlivých

bouraeíeh~ stavebních, zednických, klempířských, tesařských, stolařských, natěračskýeh prací,

kvality (jakosti) provedeného plnění a jeho souladnosti s cenovou nabídkou a jinou

technickou dokumentaci vztahující se k předmětu díla, pokyny objednatele u stavebně

technickými normami. Objednatcl je dále oprávněn provádět kontrolu dodržování bezpečnosti

práce, dod ržování zásad ochrany životního prostředí a další technické dokumentace.

7„ Smluvní strany sj ednaly, Že kontrola způsobu provádění díla bude objednatelem prováděna

průběžně, pokud se v průběhu provádění díla nedohodnou jinak.

3, Předmětem kontroly je zejména:

ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, montážich,

klempířských prací S položkovým rozpočtem;

ověřování souladu' jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot opatřených

a použitých při prováděn díla;

ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně provedených

plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla.

4. Ze všech kontrol díla budou zhotovitelem obdržípořízeny zápisy. Stavbyvedouei určený

kopii tohoto zápisu. Na 1011110 zápisu budou podepsáni osoba pověřená objednatelem čl stavby

vedoucí určený zhotoviteletn, případně jine osoby oprávněné jednat zu objednatele a

zhotovitele Veškere' zápisy z těchto kontrol a zápisy \'S stavebním deníku či jina písemná

oznámení, jsou pro zhotovitele závazná,

5. Technický dozor m stavby. jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba s

nim propoj ená.
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VIII.

Předání a dílapřev7etí

1. Zhotovitel oznámit 5 dnůje povinen písemně objednateli nejpozději předem termín, kdy

bude dílo připraveno k
předání. Obj ednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení 8 řádně v něm

pokračovat. Zhotovitel a obj ednatel SS zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu dila

předávací protokol, který musí obsahovat alespoň:

popis předávaného díla,

zhodnocení kvality předáv ane'ho díla,

soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

odstranění vad azpůsob případných nedodělků,

lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

výsledek přej ímacího řízení.,

datum a podpisy zástupců
obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla

provedli,

Zhotovitel a obj ednatel se zavazují sepsat protokol o přcdání a převzetí předmětu díla v

případě dřívějšího
dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímaeího řízení zejména tyto doklady:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto

zko ušky sjednány;

výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány;

zápisy O prověření prací a ko nstrukcí zakrytých V průběhu prací;

stavební deník (případně deníky) a deník(y) viceprací,

3, Obj ednatel díla
převezme

bez vnd n nedodělků. Obiednalel má právo ndmítnout
převzetí

díla
pro ojedinělé drobné vady, které

samy
0 sobě ani ve spujení s jinými nebrání užívání

díla funkčně ncbo esteticky, ani jeho uřívání podstaLným způsobem nenmezuií Použití

ustanovení § 2605 a § 2628 občanského Zákoníku se vylučuje

4. Bylo-li díle převzalo s vadami a nedodělky nebráníeími řádnému užívání díla, budou tyto

vady a nedodělky uvedeny v proíokolu 0 předání a převzetí díla uvedením temíínu jejích

Odstranění.

IX.

Vady díla a] záruku za jakost

1. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto

smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, ktere' se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
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3. Zhotovítel poskyiuj e na provedené práce a dodávky
záruku mu jakost v délce 48 měsíců.

Záruční doba hěží ode dne
převzetí

řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků)

obj ednatelem.

4. V eškere vady díla .ie objednatel povinen uplatnit u zhotovitele be7 zbytečného odkladu

pote, kd y
vadu

zjistil, a [O formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

oznámení e-mailcm). obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vadył

5. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, má SC za to, že požaduje bezplatné odstranění

vady, neuvedc-li V oznámení jinak,

ó. Zhotovitel
započne S odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení O

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak V případě hrozlcího

bezprostředního nebezpečí započnc
zhotovitel s odstraněním vady ihned 130 doručení

o známení

7' Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů odc dne zaháj eni jejího odstraňování, pokud se

smluvní nedohodnou Provedenou zhotovitel
strany pí semnč jinak opravu vady obj ednateli

Na zhotov itel záruku za VB délcepředá písemně. provedenou opravu poskytne jakost stej né

dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy

X.

Odpovědnost mi škodu

lv Nebezpečí škody na zhotovovaněm díle nese zhotovttel v plne'm rozsahu až do dne přev zetí

řádně provedeného dílu objednatelem.

2. Zhotovitel .ie povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění'

“x Zhotovitel nahradit V která vznikla realizaci aje povinen objednateli plné výši škodu, při

užívání díla jako důsledek porušení povinností il závazků 7h mnvi tele dle této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty

l t V případě prodlení zhotovitele S dokončením i' předáním díla objednateli v termínu

uvedeném v Č lánku in., odsL 5 smlouvy uhradí /hotovnel obj ednateli smluvní pokutu ve výši

500,7 Kč za každý započaty den prodlení ,

2. V zhotovitele S a staveniště se zhotovitelpřípadě prodlení vyklizením vyčištěním zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,7 Kč Za každý započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuteho termínu k odstranění vad či nedodělků uvedených

v předávaeím protokolu. bylo-li dílo S vadami a nedodělky objednatelem převzatí), je

zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 500,. Kč za každý započaty

den prodlení.

V záruční lhůtě v termínu dle4, V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady

7
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čl. IX., odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500, Kč za

každý započatý den
prodlení

až do
splnění povinnosti

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok Z

prodlení ve výši 0,05 % z íakturovane' částky.

6, V že závazek dílo zanikne ukončením nezaniká nárok napřípadě: provést před řádným díla,

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

7. S j ednanó smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom.

zda a v jake' výši vznikne druhe' straně škoda

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně

vzniklé
škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XII.

Ostatní 'o závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni
podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou Lhotovitelem třetí osobě

V souví slosti výkonem jeho Činnosti, Ve výši nejméně S mil' Kč. Pojistné podmínky musí

obsahovat ujednání, že poškozenemu vniká právo na plnění proti pojistiteli Zhotovitel se

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a
po

dobu záruční doby bude pojištěn ve

smyslu toh oto ustanovení a že nedojde ke snížení poj istného plnění pod Částku uvedenou

V větě.předchozí

2. Tato smlouva dnem oběma smluvními stranami a účinnostinabývá platnosti jejího podpisu

dnem jejího uveřejnění V registru smluv.

3, Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího

předmětu plnění,

4. Smluvní strany jsou oprávněn y odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatne'ho porušení

druhou smluvní stranou, přičemž pod statným porušením smlouvy se rozumí zejména:

) a neprovedení díla V době plnění dle člt III. odst. S této smlouvy,

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se

provádění díla.

Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy. pokud zhotovitel ztratil oprávnění k

podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

5. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel

jedno vyhotovení

6. Smlouvu je možno měnit nebo doplnit pouze formou ěíslovaných písemných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

8
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7. Smluvní shodně že si smlouvu si že
strany prohlašují, před iciím podpisem přečetly byla

uzav řena po vzájemném projednání podle jejích pravé 21 svobodné vůle určitě, vážně a.

nikoliv V tísni nebo za a že SČ Osrozumitelně, nápadně nevýhodných podmínek, dohodly

celém jejím obsahu, což stvrzuj í svými podpisy.

8 Smluvní si zákonné dle zákona č. 340/2015
strany jsou plně vědomy povinnosti uveřejnit

Sb., 0 zvláštních po dmínkách
učinno sti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O

smluv 0 tuto smlouvu včetně všech dohod,registru (zákon registru smluv) případných kterými

se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, El to prostřednictvím registru smluvi

S mluvní strany se dále dohodly, že 11110 smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění

prostřednictvím registru smluv objednatel, Smluvní strany
dále prohlašují, že smlouva

neupravuj e obchodní tajemství.

Doložka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, VC znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené to uto smlouvu bylo V souladu S usnesením Rady města Frenštátu

pod Radhoštěm č. 24/2/RM/20 l 8 ze dne 21.1 1.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod

Radhoštěm,

Příloha č Cenová nabídka Ze dne 17.4.2020

Vc F rcnštátě pod Radhoštěm dneľzř. [/I. . ÉÚIQO

ň Ň
G)

lm) TI .vUH

RK BESKYD

7M 01 Frenštát
l?

DIČ: CZ47679531 .9:

za objednatele
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