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 RÁMCOVÁ DOHODA
 O REALIZACI DODÁVEK TECHNIKY 

uzavřené podle zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“)


	I. Smluvní strany
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební


Sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6		
Zastoupená: prof. Ing. Alena Kohoutkovou, CSc., děkankou FSv ČVUT		
Oprávnění jednat: 
- ve věcech smluvních:    Ing. Miroslav Vlasák, tajemník	
- ve věcech technických:   XXXXXXXXXXXXXXX
IČ:    68407700	                               	
DIČ:  CZ68407700                             	 
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX 

na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“) 

a


B2C, s r.o.

Sídlo/místo podnikání:	Thákurova 7, 160 00 Praha 6  
Zastoupená/jednající:	Ing. Jan Rybníkář, jednatel
Oprávnění jednat:         	
- ve věcech smluvních:    XXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech technickýchXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Fax:                                	XXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	27957705	                            
DIČ:	CZ27957705	                            
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX                                              
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX 
Údaj o registraci/zápisu:  Spisová značka C 129365, vedená u rejstříkového soudu v Praze     

SLIDEX – KROK CZ, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:	Rýmařovská 430, 199 00 Praha 9
Zastoupená/jednající:	Iveta Kulhavá, jednatelka
Oprávnění jednat:         	
- ve věcech smluvních: 	        XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech technickýchXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 	25716441		                            
DIČ:	CZ 25716441
Bankovní spojení:	KB, a.s.                                                      
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXx    
Údaj o registraci/zápisu:  Spisová značka C  63802, vedená u rejstříkového soudu v Praze     

Abacus Electric s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:	370 01 Planá 2 
Zastoupená/jednající:	Ing. Petr Petrlík, jednatel
Oprávnění jednat:         	
- ve věcech smluvních:            XXXXXXXXXXXXXXXXXxx
- ve věcech technických:         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fax:                            	+420222581438
IČ:	45022828		                            
DIČ:	CZ 45022828 
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.                                                       
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX          
Údaj o registraci/zápisu: Spisová značka C 1228, KS v Českých Budějovicích

Hinet, spol. s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:	Kakosova 977/2, 155 00 Praha 5
Zastoupená/jednající:	Miloš Klinkáček, jednatel
Oprávnění jednat:         	
- ve věcech smluvních:             XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech technických:           XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	26704722	                            
DIČ:	CZ 26704722
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX                                                       
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXx          
Údaj o registraci/zápisu: Spisová značka C 88543, rejstříkový soud v Praze 


na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dohodu.

II. Úvodní ustanovení

II.1.	Smluvní strany uzavírají rámcovou dohodu podle ustanovení § 132 ZZVZ, na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle ustanovení § 56 ZZVZ na realizaci veřejné zakázky „FSV - Dodávky výpočetní techniky na roky 2018 a 2019 pro Část „1.“ 

Předmět této smlouvy může být částečně financován z programu: Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

II.2. 	Jednotlivá plnění předmětu rámcové dohody budou realizována kupujícím na základě dílčích výběrových řízení (minitendrů), a to na základě písemné výzvy k podání nabídek. Výzva k podání nabídky (minitendru) - dále jen „výzva“, která bude adresována zástupcům prodávajícího oprávněným jednat za prodávajícího ve věcech smluvních a/nebo technických. Podané nabídky prodávajících budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny pokud nejsou ve výzvě k podání nabídky uvedena i jiná dílčí hodnotící kritéria Prodávající tímto prohlašují, že podanými nabídkami jsou vázáni do doby jejich vyhodnocení kupujícím, nejdéle však do 14 dnů od termínu pro doručení nabídky. Nabídka, která bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude objednána postupem podle čl. V.3. a následujících článků. Oznámení o výběru těm prodávajícím, jejichž nabídka nebyla vybrána k realizaci, bude provedeno na adresy prodávajících. 

II.3. 	V případě zájmu zúčastnit se dílčího výběrového řízení (minitendru) je prodávající povinen předložit svou nabídku v termínu uvedeném ve výzvě. 

II.4.	Výzva k podání nabídek bude obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 ZZVZ.

II.5.   Kupující je oprávněn kdykoliv minitendr zrušit bez udání důvodu až do podpisu dohody s vybraným dodavatelem. 

	III. Předmět rámcové dohody, závazky smluvních stran


III.1.	Předmětem rámcové dohody je vzájemná spolupráce smluvních stran při realizaci dodávek nové techniky (viz tabulka) pro kupujícího po dobu účinnosti této rámcové dohody. 

Část zakázky č.
Název části zakázky
Předpokládaná cena za dobu trvání rámcové dohody bez DPH
1
Dodávky malé výpočetní techniky
5 000 000,- Kč 

III.2.	Prodávající se zavazuje požadované zboží dodat kupujícímu na místo plnění dle čl. IV.1., a převést na něj vlastnické právo k dodané technice. 

III.3. 	Prodávající se po dobu účinnosti této rámcové dohody zavazuje zajišťovat pro kupujícího realizaci jednotlivých dodávek uvedených v článku III. 1. této dohody podle jednotlivých dílčích smluv 
o provedení dodávky uzavřených na základě požadavků a potřeb kupujícího v souladu s touto dohodou, přičemž se prodávající dále zavazuje k níže uvedeným bodům:

a) Prodávající se zavazuje realizovat konkrétní dodávky na základě výběru v minitendrů v rozsahu a za podmínek stanovených v této dohodě a upřesněných v zadávacích podmínkách výzvy.

b) 	Prodávající bere na vědomí, že předmětem dohody je kompletní, řádně provedená dodávka a zapojení nové techniky, tj. bez vad a nedodělků, a to vše za sjednané ceny v rozsahu a specifikaci v souladu s výběrem a platnými technickými ČSN normami. Pokud to bude kupující požadovat ve výzvě, prodávající se zavazuje zboží vybalit, odvézt a zlikvidovat obaly, zaškolit obsluhu a uvést do provozu. Kupující nemusí dané plnění požadovat v plném rozsahu.

c)  	Protokolární předání a převzetí dílčího plnění veškeré techniky se uskuteční po dodání. Technika,  
u které to bude kupujícím vyžadováno, bude protokolárně předána a převzata po 24 hodinách zátěžového provozu techniky bez vad a nedodělků v místě realizace.

d) 	Prodávající bere na vědomí skutečnost, že kupující nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného zboží a z tohoto důvodu není povinen tyto obaly skladovat. Absence originálních obalů nemůže být důvodem pro zamítnutí případné reklamace dodaného zboží.

III.4. 	Kupující se zavazuje řádně a včas objednanou a dodanou techniku od prodávajícího odebrat a zaplatit za ní sjednanou kupní cenu.

	IV. Místo a čas plnění, způsob plnění
IV.1.	Místem plnění prodávajícího jsou pracoviště Fakulty stavební ČVUT v Praze na adrese Praha 6, Thákurova 7, nebude-li dohodnuto jinak.


IV.2.	Prodávající se zavazuje k tomu, že dodá techniku do místa plnění v čase určeném ustanovením čl. V.1. této rámcové dohody.

IV.3.	Při dodání techniky potvrdí kupující prodávajícímu její protokolární převzetí (pokud nebude probíhat převzetí dle čl. III. 3 písm. d), kdy předpokladem podpisu dodacího listu je zdárně dokončený zátěžový provoz. Převzetí bude potvrzeno formou podpisu dodacího listu nebo kopie faktury osobou zmocněnou k převzetí techniky.

IV.4.	Osobami zplnomocněnými k převzetí techniky jsou:
·	technik/technici kupujícího pověření k převzetí techniky osobou oprávněnou jednat za kupujícího ve věcech technických,
·	osoby uvedené v písemné dohodě nebo objednávce jako objednávající, příp. vyřizující objednávku.

	V. Dodací a platební podmínky, způsob objednání a sankce
V.1.	Prodávající dodá kupujícímu techniku v dodací lhůtě požadované ve výzvě k podání nabídky.


Lhůta pro dodání techniky se počítá od okamžiku doručení písemné dohody nebo objednávky kupujícímu. Připadá-li dodací lhůta nebo její část na dny pracovního klidu nebo pracovního volna nebo na státem uznané svátky, prodlužuje se dodací lhůta o rozsah připadající na tyto dny do dalšího pracovního dne. 

V.2.	Prodávající nebude v prodlení s dodáním techniky v případě, že toto prodlení vznikne na základě jasně prokazatelných důsledků vyšší moci anebo změnou právních předpisů, na jejichž základě je tato rámcová dohoda uzavřena, nebo kterými se řídí smluvní plnění.

V.3.	Prodávající akceptuje požadavek kupujícího na dodání techniky předložený formou písemné dohody nebo objednávky techniky doručené do sídla prodávajícího buď přímo pracovníkem kupujícího, poštou, e-mailem nebo formou faxové zprávy zaslané kupujícím prodávajícímu na faxové číslo uvedené v záhlaví dohody. Objednávka musí obsahovat vždy nejméně určení techniky, jejího množství a určení kupní ceny ve smyslu čl. V.5. Doručením objednávky je kupní dohoda uzavřena.

V.4.  	Do doby uzavření kupní dohody (objednávky) nevznikají mezi smluvními stranami žádná práva a povinnosti týkající se poptávaného zboží. Provedení jakýchkoli změn prodávajícím v objednávce nezakládá bez dalšího vznik dohody s výjimkou dodání použitelné techniky s vyššími technickými a kvalitativními parametry za cenu uvedenou původně prodávajícím v nabídce. Tuto změnu je však prodávající povinen dopředu oznámit kupujícímu a provedení této změny je možné až po jejím písemném odsouhlasení kupujícím.

V.5.	Smluvní cena bude vycházet z ceny, kterou prodávající uvede v nabídce podané na základě výzvy dle čl. II.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího na výrobu, dodávku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, proškolení techniků, telefonickou podporu zákazníka, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

V.6.	Kupující se zavazuje, že kupní cenu uhradí na základě vystavení faktury prodávajícím ve lhůtě splatnosti minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostní platbou z účtu kupujícího na účet prodávajícího uvedený v dohodě. Právo na fakturaci vzniká prodávajícímu řádným předáním techniky dle čl. IV.3.

V.7.	Faktura vystavená prodávajícím bude obsahovat náležitosti dle ustanovení příslušných předpisů, zejména dle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen ve faktuře označit přesný předmět plnění s uvedením čísla objednávky (kupní dohody) a se specifikací techniky ve slovním vyjádření. Faktura bude zaslána na adresu uvedenou v příslušné objednávce (kupní dohodě).

V.8.	Nebude-li faktura splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy nebo ustanovením této dohody, anebo bude vyhotovena chybně, je kupující oprávněn vrátit takto vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti prodávajícímu k provedení opravy s tím, že původní lhůta splatnosti tím pozbude platnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravné, bezvadné faktury kupujícímu.

V.9.	Prodávající má právo vyúčtovat kupujícímu a kupující má povinnost uhradit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku se řídí platnými právními předpisy. 

V.10.	Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním techniky ve dohodou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodané techniky za každý započatý den prodlení.

V.11.	Ustanoveními této rámcové dohody o smluvních pokutách není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to i v části přesahující smluvní pokutu.

V.12.	Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží dle  občanského  zákoníku. Všechny doklady ke zboží, technická dokumentace a návody k použití budou v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	
VI. Nebezpečí škody na technice a nabytí vlastnického práva


VI.1.	Nebezpečí škody na technice a vlastnické právo k technice přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy kupující potvrdí protokolárně převzetí techniky způsobem uvedeným v čl. IV.3.

	VII. Záruka a odpovědnost za vady


VII.1.	Záruční doba na techniku dodanou prodávajícím kupujícímu bude stanovena podle níže uvedených pravidel. Zahájení záruční doby je dnem uvedeným na protokolu o předání techniky. 
           
           	Prodávající musí zajistit záruční servis dodávané techniky podle následujících požadavků.
	           	Záruční skupina je uvedena vždy u požadovaného vzorku (počet let záruky, plnění v místě kupujícího): 
2	- 2 roky
3    - 3 roky
4    - 4 roky
5    - 5 let
           	            
Servisní skupiny (servis s plněním v místě, kde je zařízení instalováno; NBD = další pracovní den, 
BD = pracovní den): 

 	- servisní skupina A: reakce do NBD + oprava do 22 BD 
	- servisní skupina B: reakce do NBD + oprava do 2 BD 
      - servisní skupina C: reakce do 8 hod. + oprava do 24 hod.
      - servisní skupina D: reakce do 4 hod. + oprava do 8 hod.

             Prodávající se zavazuje poskytnout záruční dobu na zařízení nebo jeho komponenty delší než požadovanou, pokud je tato záruka poskytována výrobcem zařízení nebo komponent.

VII.2.	Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže techniku užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.

VII.3.	Kupující je povinen provést prohlídku dodané techniky. V případě přímého dodání techniky do místa plnění do rukou osoby zplnomocněné k odběru techniky dle ustanovení čl. IV.4., je kupující povinen provést prohlídku techniky při tomto dodání. V případě zaslání techniky je kupující povinen provést prohlídku techniky bez zbytečného odkladu poté, kdy techniku obdržel. 

VII.4.	V případě zjištění zjevné vady techniky při její prohlídce je kupující povinen o tomto zjištění neprodleně informovat prodávajícího způsobem dle čl. V. 3. s tím, že zjevně vadnou techniku kupující od prodávajícího nepřevezme a plnění se tak neuskuteční.

VII.5.	Zjistí-li kupující vadu v době trvání záruční doby stanovené touto rámcovou dohodou, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu způsobem dle čl. V. 3.

VII.6.	Po ohlášení vady a způsobu jakým se závada projevuje, má prodávající za povinnost zahájit bezplatné, co nejrychlejší odstranění vady v místě plnění nebo v místě dislokace techniky, a to dle ustanovení čl. VII.1. Prodávající je povinen provést opravu v termínu určeném servisní skupinou, podle které byla technika koupena. V případě že toto není možné, prodávající po analýze závady sepíše se zmocněnou osobou kupujícího protokol o převzetí techniky do opravy a v tomto protokole upřesní plnění opravy podle servisní a záruční skupiny. Ustanovení čl. V.10. platí přiměřeně s tím, že výchozí hodnotou je pořizovací cena techniky, s jejíž opravou je prodávající v prodlení. 

VII.7.	Prodávající je oprávněn v případě, kdy vadu nelze odstranit náhradou vadné techniky za stejnou bezvadnou k tomu, aby techniku nebo její komponenty, jež vykazují vadu, nahradil komponenty stejných nebo lepších technických vlastností s výjimkou techniky, která byla poptána a objednána s podmínkou výměny vadných komponent za shodné komponenty po celou dobu záruky (záruční oprava musí být provedena jen shodnými komponenty po celou záruční dobu pouze u zboží vymezeného v části 1 veřejné zakázky v položkách 1a-d, Při opravě u nespecifikovaných záruk touto dohodou delší než 48 hodin garantuje prodávající možnost bezplatného zapůjčení náhradního zařízení obdobných parametrů. 

VII.8.	Vykazuje-li technika stejnou vadu 3krát po sobě, je kupující oprávněn a prodávající povinen techniku vyměnit za bezvadnou stejných nebo lepších technických vlastností.

VII.9.	Oprávnění k bezplatné záruční opravě techniky zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením techniky nebo prokazatelným provozováním techniky v nevhodném prostředí. Ze záruky jsou vyjmuty též vady způsobené živelnou pohromou a neodbornou manipulací s technikou způsobem nerespektujícím návod k použití techniky, nadměrným opotřebením, neexistencí údržby nebo nedostatečnou či špatnou údržbou.

VII.10.	Prodávající je povinen v rámci záručního servisu zřídit telefonickou podporu kupujícího, na                které bude v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. přijímat nahlášení závad a zajišťovat podporu pro kupujícího. Pro servisní skupinu C a D zabezpečí telefonickou podporu trvale 24 hod.

Reklamace budou prodávajícímu předávány telefonicky, e-mailem, faxem, příp. písemně na níže uvedené kontakty:

B2C, s r.o.

Podpora kupujícího:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXx
             
              2. SLIDEX - KROK CZ s.r.o.

Podpora kupujícího:  
XXXXXXXXXXXXXX
     		              
              3. Abacus Electric, s.r.o.

Podpora kupujícího:  
XXXXXXXXXXXXx
     		
              4. HINET spol. s r.o.

Podpora kupujícího:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

     		
VIII. Zvláštní ustanovení 

VIII.1	Prodávající bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
VIII.2   Prodávající dále bere na vědomí, že kupující je jako veřejný zadavatel povinen na profilu zadavatele zveřejňovat údaje dle § 147a ZZVZ a zavazuje se mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  
VIII.3.   Prodávající dále bere na vědomí, že kupující není v daném smluvním vztahu podnikatelem.
VIII.4.. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody včetně jednotlivých smluv uzavřených na základě této dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí kupující; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu

	IX. Závěrečná ujednání


IX.1.	Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, tj. osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních.

IX.2.	Dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání od data podpisu smluvních stran do 31.12.2019.

             	Tato rámcová dohoda může být ukončena: 
a) 	uplynutím doby platnosti rámcové dohody (odst. IX.2.) 
b)  písemnou dohodou smluvních stran;
	okamžitým odstoupením od rámcové dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou z povinností uvedených v této rámcové dohodě podstatným způsobem (viz odst. IX.3), případně v obecně závazných právních předpisech. 


Okamžitě odstoupit od rámcové dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. Odstoupení od rámcové dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

Kupující je oprávněn ukončit tuto rámcovou dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn předčasně ukončit rámcovou dohodu pouze v případech předvídaných zákonem.
                
IX.3.	Od rámcové dohody je možné odstoupit při závažném nebo opakovaném porušení závazků a povinností stanovených smluvním stranám touto rámcovou dohodou. Za takové porušení závazků a povinností se považuje zejména opakované prodlení kupujícího s platbami. U prodávajícího se za porušení povinností považuje zejména prodlení s dodáním zboží delší než týden, delší než dohodnutá dodací lhůta nebo delší než 48 hodin, v případě, že byla dodací lhůta dílčím hodnotícím kritériem pro danou dodávku. (pokud při dílčí objednávce není dohodnuto jinak) nebo opakované prodlení se zahájením odstranění vady v rámci záručního servisu delším než je dvojnásobek času daný servisní skupinou. Odstoupení od rámcové dohody nabývá účinnosti okamžikem doručení.
	
IX.4.	Smluvní strany jsou po podpisu této rámcové dohody vázány jejím obsahem.

IX.5.	Veškeré změny či doplňky této rámcové dohody mohou být provedeny pouze písemně, a to formou dodatků k této rámcové dohodě potvrzenými všemi smluvními stranami, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech smluvních, při respektování právní úpravy obsažené v ZZVZ.

IX.6.	Smluvní strany se dohodly, že tato rámcová dohoda se řídí Občanským zákoníkem.

IX.7.	Smluvní strany prohlašují, že rámcovou dohodu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu připojují smluvní strany své podpisy.

IX.8.	Rámcová dohoda byla sepsána v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý prodávající, s nímž byla tato rámcová dohoda uzavřena, obdrží jeden stejnopis, kupující obdrží jeden stejnopis. 

IX.9.	Případné spory, které mohou mezi oběma smluvními stranami vzniknout v souvislosti s touto rámcovou dohodou, resp. smluv uzavíraných na základě této rámcové dohody, se obě smluvní strany zavazují řešit dohodou. Jestliže nebude dohody přes úsilí smluvních stran dosaženo, smluvní strany zvolily za soud místně příslušný soud se sídlem v Praze.
Příloha č. 1 - Ceník nabídnuté techniky s uvedením obchodního názvu (označení) jednotlivých položek techniky (příloha č. 3 zadávací dokumentace)

V ....................................dne ................	 

………………………………………
             za kupujícího                                                                    

  V ....................................dne ................... 

…………………………………………………..
	     za prodávajícího     

                                                                      .                  	
  V ....................................dne ................... 

…………………………………………………..
	     za prodávajícího     

  V ....................................dne ................... 

…………………………………………………..
	     za prodávajícího     

  V ....................................dne ................... 

…………………………………………………..
	     za prodávajícího     



