
KUPNÍ SMLOUVA č. 175610176

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitelka Odboru nabývání movitého majetku Sekce vyzbrojování

a akvizic MO, Mgr. Kateřina Havlíčková
Na adrese:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktní osoba:

náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon:
fax:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Ministerstvo obrany - Sekce vyzbrojování a akvizic
Odbor nabývání movitého majetku

(dále jen „kupující")

náměstí Svobody 471/4
161 01 Praha 6

a

2. MusicData s.r.o.
Se sídlem:
Zapsaná:

Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 38292

Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
IBAN:
SWIFT:

Dagmar Jelínkovou, na základě plné moci
26227142
CZ26227142

Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a popř. e-mailové spojení:

telefon:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

I

(dále jen „prodávající”)



uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „OZ11) za účelem zabezpečení digitálního bezdrátového přenosu zvuku v rámci kulturních
vystoupení Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ (dále jen „VUS Ondráš11) tuto kupní
smlouvu (dále jen „smlouva11).

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat (odevzdat) kupujícímu za podmínek stanovených touto
smlouvou 1 ks digitálního mixážního pultu Yamaha CL5 a 1 ks stageboxu
Yamaha SB 168 ES (KČM 0067100201652) včetně dokumentace dle odst. 5 tohoto článku

(dále jen „zboží"), provést bezplatné zaškolení obsluhy zboží a umožnit kupujícímu nabýt
vlastnické právo ke zboží. Prodávající je dále povinen po dobu záruční doby provádět
záruční servis. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zboží musí být nové, nepoužité, funkční, nerenovované a kompletní, vyrobené ne dříve než
v posledních 3 letech před dodáním (tj. nesmí být starší 3 let).

3. Prodávající je povinen zboží dodat do místa plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy.

4. Prodávající je povinen uvést zboží do stavu schopného používání a provést k obsluze zboží
zaškolení pracovníků kupujícího v českém jazyce v místě a čase plnění dle čl. III. smlouvy.

5. Prodávající je povinen při předání zboží dle čl. IV. smlouvy předat kupujícímu prohlášení
o záruce, resp. záruční list na zboží včetně kontaktního spojení na odpovědnou osobu řešící
záruční servis, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, popř. další dokumentaci.

6. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle
čl. II. odst. 1. smlouvy.

7. Prodávající musí spolu se zbožím dodat kladné stanovisko vydané Úřadem pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) k naplnění
katalogizační doložky k digitálnímu mixážnímu pultu Yamaha CL5.

II. Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

Kupní cena za 1 ks digitálního mixážního pultu Yamaha CL5:

Cena bez DPH....................................................... 542 319,00 Kč
DPH 21 %............................................................. 113 886,99 Kč
Cena včetně DPH................................................. 656 205,99 Kč

Kupní cena za 1 ks stageboxu Yamaha SB 168 ES

Cena bez DPH.......................................................... 84 873,00 Kč
DPH 21%................................................................ 17 823,33 Kč
Cena včetně DPH.................................................... 102 696,33 Kč



Celková kupní cena za 1 ks digitálního mixážního pultu Yamaha CL5 a 1 ks stageboxu
Yamaha SB 168 ES:

Celková cena bez DPH...................................... 627 192,00 Kč
DPH 21%............................................................ 131710,32 Kč
Celková cena včetně DPH................................ 758 902,32 Kč

Slovy: Sedmsetpadesátosmtisícdevětsetdvakorunčeskýchatřicetdvahaléřů

Ceny uvedené v 51. II. odst. 1. smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za zboží
a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním povinností
dle této smlouvy (náklady na dopravu, zkompletování a zprovoznění, zaškolení, katalogizaci
aj-)-

III. Místo a čas plnění

Místem plnění je Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ,
Osobou, kterou kupující pověřil k převzetí zboží je
tel. fax. nebo jím pověřená osoba (dále jen
,,příjemce“).

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30. listopadu 2017.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění v pracovních dnech
od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech
a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen vyzvat písemně (faxem) či telefonicky
příjemce k převzetí zboží, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

IV. Předání a převzetí zboží

Povinnost prodávajícího dle čl. I. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením
přejímky zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným
zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 1. smlouvy.

Přejímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených
v čl. I smlouvy prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí - li příjemce, že zboží trpí
vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany
zápis. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy tím není dotčena. Je-li vadná
pouze část zboží, je oprávněn příjemce zboží netrpící vadami přijmout, tj. je oprávněn
přijmout i jen část zboží, čímž není dotčena povinnost prodávajícího dodat zbylou chybějící
či jinak vadnou část zboží.

O provedení přejímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán přejímací protokol
s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem dodání zboží a je rozhodné
pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 2. smlouvy. V přejímacím protokolu ve
třech vyhotoveních uvede označení zboží včetně akceptace o předvedení a odzkoušení
funkčnosti pořizovaného zařízení, seznámení osob uživatele s obsluhou, údržbou a poučení
o provozu, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.
Prodávající obdrží dvě vyhotovení přejímacího protokolu, z nichž jeden (originál) přiloží
jako přílohu k faktuře - daňovému dokladu. Jedno vyhotovení přejímacího protokolu obdrží
příjemce.



V. Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží a splněním všech povinností dle

čl. I. smlouvy.

2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 10 dnů, nejpozději však
do 12. prosince 2017 doručit kupujícímu originál daňového dokladu (dále jen „faktura-')
za dodané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o dani z přidané hodnoty").

3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat

též následující údaje:
a) označení dokladu jako faktura,
b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
c) den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury.
d) příjemce a místo dodání zboží,
e) IČO a DIČ smluvních stran.
f) označení peněžního ústavu a čísla účtu. na který má být placeno,
g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
h) odběratele - Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu,

Tychonova 1, 16001 Praha 6,
i) konečného příjemce - Sekce vyzbrojování a akvizic MO, Odbor nabývání

movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

4 Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též originál přejímajícího protokolu
potvrzeného příjemcem a kopii kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační

doložky".

5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu: Ministerstvo obrany -
Sekce wzbroiování a akvizic MO, Odbor nabývání movitého majetku, náměstí

Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou
přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti
prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou.
V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle čl. V. odst. 5. smlouvy ode dne
doručení opravené nebo nové faktury.

7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet

prodávajícího.

8. Kupující neposkytuje zálohové platby.

9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude kupující při zasílání úplaty
vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně
závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.
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2. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky
zboží dle čl. IV. smlouvy.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 1 OZ
provedením přejímky zboží dle čl. IV. smlouvy.

VII. Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží,
jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne provedení
přejímky zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro zboží, na které je výrobcem tohoto zboží
stanovena záruční doba delší.

2. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží (dále
jen „reklamace"4 resp. „oznámení o reklamaci"") bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
Prodávající je povinen kupujícímu doručit písemné vyjádření k reklamaci v době
4 pracovních dnů po jejím obdržení. Pokud během této doby nebude kupujícímu doručeno
písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci
v plném rozsahu. Vadu je oprávněn uplatnit
nebo jím písemně pověřená osoba telefonicky pro urychlení odstranění vady zboží
a následně vždy písemně odešle oznámení o reklamaci (např. e-mailem, faxem nebo poštou)
na určenou adresu prodávajícího.

3. Prodávající je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým
se nevyjádřil podle odst. 2. tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o reklamaci.

4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle
čl. III. odst. 2. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
2 000.00 Kč za každý i započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení
smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu
nikoliv na straně kupujícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve
lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 2. nebo čl. IX. odst. 3.
smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši
20 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním
dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění a prodávajícímu
prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby splatnosti faktury.
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5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o jejich uplatnění.

6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu
škody, a to i "ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž
není dotčeno plnil řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX. Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými
se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance
nebo jiné pomocníky (dále jen „pracovníci41) prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této

smlouvy.

3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči
kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré
skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo
kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.

5. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva
obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.

6 Prodávající bere na vědomí, že předmět smluvního vztahu bude předmětem katalogizace
jako položka nestandardní podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.").

7. K tomu se prodávající zavazuje, že na digitální mixážní pult Yamaha CL5 jako celek dodá
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Uř OSK
SOJ") v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný
soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen ,,SPÚK“). Předání SPUK je součástí
plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou
úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Katalogizační doložka je
přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

8. Prodávající se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření

a případnému doplnění katalogizačních dat.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ

se rozumí také:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží v době dle čl. 111. odst. 2. smlouvy delší

než 10 dnů. Kupující má právo v tomto případě odstoupit od smlouvy též částečně,
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b) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady v době dle čl. VII. odst. 3.
smlouvy delší než 10 dnů. Kupující má právo v tomto případě odstoupit
od smlouvy též částečně,

c) opakované (tři a více) oprávněné uplatnění vad v záruční době u téhož kusu zboží
(tj. zejména případy vad, které prodávající uznal nebo ke kterým se ve stanovené
lhůtě nevyjádřil). Kupující má právo v tomto případě odstoupit od smlouvy též
částečně,

d) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy)
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, tj. jde o nepravdivé údaje
k prokázání kvalifikace, v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci
nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval
splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané zboží nesplňuje
nebo případ, kdy je prokázáno, že prodávající uzavřel v souvislosti s veřejnou
zakázkou kartelovou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže, v platném znění, dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek
prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

XI. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, a to i ty, které nejsou ve smlouvě upraveny
výslovně, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem 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 a ostatními právními předpisy
vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 7 stranách.

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy
se nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 („Specifikace zboží") počet stran - 2
Příloha č. 2 („Katalogizační doložka“) počet stran - 1
Příloha č. 3 („Plná moc“) počet stran - 1
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Příloha č. 1 smlouvy č. 175610176

Specifikace zboží

Digitální mixážní pult Yamaha CL5 -1 ks

72 vstupních kanálů + 8 stereo

8 vstupních analogových kanálů

8 výstupních analogových kanálů

3 sloty na karty - požadovaný standard Mini-YGDAI

Dante 64 in / 64 out

Digitální výstup AES/EBU

Dva dynamické procesory na každém kanále

4 pásmový, plně parametrický ekvalizér na každém kanále

Vestavěný efektový rack

Vestavěný grafický indikátor výstupních úrovní

Ethernet - možnost dálkového ovládání pomocí tabletu iPad

Dotykový 10” displej zobrazující a ovládající funkce a parametry pultu

Záznam výstupu L+R na USB pamětové médium

Záznam do stop - vícestopý software na PC s možností ovládání z pultu

i



Příloha č. I smlouvy č. 175610176

STAGEBOX Yamaha SB 168ES -1 ks

Stagebox - AD/DA převodník s konektivitou EtherSound

16 analogových vstupů, 8 analogových výstupů

Vzdálené ovládání gain každého vstupu

Vzdálené ovládání fantomového napájení (=48 V) na každém vstupu

EtherSound in / out

24 bitové převodníky s dynamickým rozsahem 108 dB

Montáž do racku výšky 3U

Digitální mixážní pult Yamaha CL5 a stagebox Yamaha SB 168ES jsou kompatibilní s již v
současnosti používanými komponenty u VUS Ondráš, jako jsou stageboxy Yamaha SB 168-ES

mixážní pulty Yamaha LS9, karty YGDAI Yamaha MY 16ES64, MY8-AE a MY 16-EX.



Příloha č. 2 smlouvy č. 175610176

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA'

K. zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového
vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodiftkačního systému NATO (dále jen „NCS )
a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK") všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a
údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na

www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálnč zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG.
rozlišení do 1024x768 bodů12:

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku.
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG. rozlišení do 1024x768 bodů. nebo ve formátu PDF. v rozměrech
strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání
oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen
„OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace

umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4 Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které

mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných

prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat. které je potvrzeno vydáním kladného

„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-kataloft.cz nebo na

www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471/4
16001 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.anny.cz WAP: http://wap.okm.army.cz

FAX: 973 213 930 E-MAIL: kataloaizaceA armv.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po I. červenci 2013.
: Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.



Příloha č. 3 smlouvy č. 175610176

A A * . w~v j

SOUND"LIGHT*STAGE»VIDEO"LASER

MusicData s.r.o.
Štefánikova 131/61

612 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142
Provozovna:

PLNÁ MOC

tímto uděluji plnou moc Dagmar Jelínkové, ř.OP"
k elektronickému podpisu KUPNÍ SMLOUVY č. 175610176 mezi subjekty MusicData s.r.o. (prodávající)
a Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu (kupující).

Velké Meziříčí, 16.6.2017

jednatel

Plnou moc přijímám. \

{L


