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evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:226/2018/lS/136 Kupní smlouva

evidenční číslo smlouvy prodávajícího: SMLOUVA_RLP_7_2008

 

Řízení letového provozu

České republiky

Kupní smlouva

„Obnova pracovních stanic pro administrátory MIS a ATMS“

uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

(dálejen „smlouva“). .

1
. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

kvjednání ve věcech technických oprávněný: XXXX XXXXXXX XXXXXX

|CO:49710 371

DIC: C2699004742

bankovní spojení: XXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „kupující“)

A

Plný název uchazeče: DATECO, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 70664

Forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14

Provozovna a doručovací adresa: Nuselská 50, 140 00 Praha 4

IČO: 25792032, DIČ: c225792032

Bankovní spojení: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Statutární orgán (jednatele): XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX
Doručovací adresa: DATECO s.r.o., Nuselská 50, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: XXX XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX

Telefonní spojení: XXXX XXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX

Elektronické adresy: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
ID schránky: 46q×6ym, Typ schránky: Právnická osoba, URL domov.stránky: www.dateco.cz

(dále jen „prodávající“),

(kupující a prodávající rovněž jako „smluvní strany“).

 



evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:226/2018/IS/136 Kupní smlouva

evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

 
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je

předmětem koupě specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt
vlastnické právo kpředmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí

prodávajícímu kupní cenu sjednanou v odst. 3.1 této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je dodání XXXXXXX XXXX XXXX XXXX pracovních stanic pro administrátory
MIS a ATMS. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č.1 této smlouvy -

„Technická specifikace“.

(dále jen „předmět koupě“).

Součástí dodání předmětu koupě bude i příslušná dokumentace vztahující se k předmětu
koupě.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za předmět koupě (dále jen „kupní cena“) je stanovena dohodou obou smluvních

stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá

cena předmětu koupě je sjednána jako cena pevná a činí

1 432 375,- Kč (bez DPH)
(slovy: jedenmiliónčtyřistatřicetdvatisícetřistasedmdesátpětKč) bez DPH.

Kupní cena uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná
a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě do místa

plnění. Změna ceny může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky k

této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami. Ke kupní ceně bude účtována příslušná
sazba DPH vsouladu se zákonem c. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH&quot;).

Platba kupujícího bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu (dále jen

„faktura“) prodávajícího. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího
obdržení kupujícím. V případě oprávněného vrácení faktury kupujícím prodávajícímu přestává
běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání kupujícím a nová lhůta splatnosti počíná běžet

ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH,

odkaz na číslo této smlouvy kupujícího a musí být k ní připojena kopie předávacího protokolu o

předání a převzetí předmětu koupě, jinak bude prodávajícímu vrácena.

Faktura včetně všech náležitostí specifikovaných v odst. 3.4 této smlouvy musí být zaslána na

adresu kupujícího uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

Právo prodávajícího vystavit fakturu vzniká až po odevzdání předmětu koupě kupujícímu na

základě předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu koupě.

Kupující má právo fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo

k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo

této smlouvy kupujícího, (iií) není-li připojena kopie předávacího protokolu. Nová lhůta splatnosti
vdélce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného faktury

kupujícímu.
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evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:226/2018/|S/136 Kupní smlouva

evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Místo a čas plnění

Smluvní strany si sjednaly, že prodávající odevzdá kupujícímu a kupující od prodávajícího
převezme předmět koupě nejpozději do T0 + 6 týdnů, kdy T0 je den uveřejnění této smlouvy
v registru smluv a jedním týdnem se rozumí sedm (7) po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Předmět koupě bude kupujícímu předán na adrese:

Rízení letového provozu České republiky, státní podnik
objekt IATCC, Navigační 787, 252 61 Jeneč.

Přejímajícím za kupujícího je: XXXX XXXXXXX XXXXXXX

Prodávající se zavazuje písemně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě nejméně tři (3)
pracovní dny předem.

Prodávající kupujícímu předmět koupě odevzdá společně s doklady, které se k předmětu koupě
vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě vsouladu stouto

smlouvou.

Předání a převzetí předmětu koupě

Prodávající splní svůj závazek předáním a převzetím předmětu koupě kupujícím, což&#39; bude

potvrzeno předávacím protokolem o předání a převzetí předmětu koupě, který podepíší
odpovědní zástupci obou smluvních stran.

Předmět koupě je prodávající povinen zabalit nebo opatřit obalem pro přepravu, a to tak, že

budou splněny povinnosti uvedené v odst. 10.1 této smlouvy.

Případné vady předmětu koupě zjištěné kupujícím při předání je prodávající povinen odstranit

vco nejkratším termínu, na kterém se smluvní strany písemně dohodnou v předávacím
protokolu o předání a převzetí předmětu koupě.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí na kupujícího
touto smlouvou okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu
koupě oběma smluvními stranami.

Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost předmětu koupě a za

skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné právo či povinnost prodávajícího
nebo oprávněné zájmyjiných osob.

V případě, že jakákoliv jiná osoba uplatní nárok proti kupujícímu z titulu porušení práv
duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávající poskytnout
kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi

kupujícím a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávající zavazuje nahradit

kupujícímu majetkovou újmu, pokud by mu vznikla v důsledku uplatnění autorských nároků vůči

kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou, a to v plné výši bez jakéhokoliv omezení.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu o předání
a převzetí předmětu koupě oběma smluvními stranami.

Záruka a odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude dodán v souladu se specifikací dle odst.

2.2 této smlouvy bez vad, v požadované jakosti a kvalitě a dále, že předmět koupě bude plně
použitelný pro účel, pro který byl pořízen.

Prodávající poskytne na předmět koupě záruku vdélce 60 (slovy: šedesát) měsíců včetně

garance výrobce zařízení o poskytnuté záruce, která začne běžet ode dne podepsání
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evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p4:226/2018/lS/136 Kupní smlouva

evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

 
předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu koupě oběma smluvními stranami.

Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý ke smluvenému

účelu, jinak k účelu obvyklému a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

Kupující má právo reklamovat zjištěné vady. Kupující oznámí vady bránící plnohodnotné
provozní použitelnosti předmětu koupě vždy písemně, poštou nebo e-mailem na kontaktní místo

prodávajícího. Kontaktním místem prodávajícího pro tyto účely je XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu garantované kontaktní místo

pro nahlašování poruch s dostupností v pracovních dnech 9:00 - 15:00 hod.

Kupující je povinen hlásit reklamované vady předmětu koupě prodávajícímu bezprostředně po

jejich zjištění. Prodávající započne nápravnou akci v místě instalace následující pracovni den

od nahlášení závady (Next Bussines Day). Odstranit vadu nebo dodat náhradní plnění bez vad

je prodávající povinen na vlastní náklady.

V rámci záruky je prodávající povinen poskytnout kupujícímu v místě plnění dle odst. 4.1 této

smlouvy zaručenou dobu servisního zásahu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne

od nahlášení závady (Next Bussines Day). V případě diagnostikované závady pevného disku

nebude prodávající vdobě záruky vyžadovat vrácení pevného disku tzn., že se jedná o

dodávku předmětu koupě včetně služby „Keep Your Hard Drive“ po dobu trvání záruky.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením (nakládání s předmětem
koupě v rozporu s dodanou dokumentací), nedodržením provozních podmínek, předepsaných
postupů a návodů k použití.

V případě výskytu vady v záruční době se záruční doba prodlužuje o dobu nutnou k odstranění

vady. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady kupujícím prodávajícímu a datum

odstranění vady předmětu koupě, případně datum převzetí předmětu koupě nebo jeho části po

opravě, podle toho, které z těchto dat nastane dříve.

Vady předmětu koupě, které brání jeho předání, nejsou záručními vadami a budou prodávajícím

odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne jejich oznámení kupujícím, ledaže kupující akceptoval
předmět koupě i s těmito vadami; v takovém případě se vady uvedené v předávacím protokolu
o předání a převzetí předmětu koupě či jinak oznámené během předání považují od okamžiku

předání předmětu koupě za nahlášené záruční vady. Za nahlášené záruční vady se od

okamžiku předání považují i vady předmětu koupě, které nebrání předání a byly uvedené v

předávacím protokolu o předání a převzetí předmětu koupě či jinak oznámené během předání.

V případě, že prodávající nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této smlouvě,

je kupující oprávněn sám odstranit závadu nebo sjednat odstranění závady třetí osobou.

Náklady spojené s odstraněním závady nese prodávající.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2099 a

následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

Odpovědnost za právní vady předmětu koupě nese prodávající a tato odpovědnost není

omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.

Smluvní pokuty a odstoupení

Smluvní strany sjednávají pro případ porušení smluvních povinností smluvní pokuty.

V případě, že kupujícím budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném vtéto

smlouvě, avšak prodávající nedodrží termín dodání předmětu koupě sjednaný v odst. 4.1 této

smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny

uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

V případě, že prodávající nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad během záruční doby
stanovené v odst. 7.3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05%

z kupní ceny za každý den prodlení.

 

Stránka 4 z 9
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

V případě prodlení s termínem plnění delším než 30 dnů od termínu uvedeného v odst. 4.1 této

smlouvy je kupující oprávněn od této smlouvy bez dalších nároků prodávajícího odstoupit.

V případě porušení povinností prodávajícího výslovně uvedených v odst. 10.3, 10.4 a 10.7 této

smlouvyje kupující oprávněn uložit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé

takové porušení této smlouvy.

Smluvní pokuty podle této smlouvyjsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného
oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o smluvních

pokutách zůstávají případným odstoupením od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení

účinnosti této smlouvy.

Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní

pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se

smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní

pokutě a v plné výši.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-Ii se strany v

konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností smluvní

strany ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě druhé smluvní strany či k jiné
nemajetkové újmě, uhradí porušující smluvní strana poškozené smluvní straně i přiměřené
zadostiučinění.

Ostatní ujednání

Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy,
manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za

škodu způsobenou vadným balením.

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je vsouladu s předpisy, které se na daný předmět
koupě vztahují.

Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy respektovat podmínky kupujícího ohledně

režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky kupujícího. Prodávající bere na

vědomí, že objekt kupujícího je z důvodu ochrany majetku kupujícího monitorován. Prodávající
bere na vědomí, že objekt kupujícího je důležitou leteckou stavbou, která vyžaduje nejvyšší
míru bezpečnosti a ochrany. Prodávající bude provádět instalaci předmětu koupě za plného
provozu vobjektu, proto bude věnovat maximální pozornost kvalitě a bezpečnosti práce.
Prodávající zajistí, aby všechny osoby vykonávající práce v jeho prospěch při pohybu po

objektu měly na viditelném místě připevněnou identifikační kartu (lDC) nebo jiné povolení ke

vstupu. K zajištění povolení vstupu do objektu poskytne prodávající kupujícímu jmenný seznam

těchto osob.

Prodávající jako zaměstnavatel při plnění této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP

a P0 svými zaměstnanci, popřípadě dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho
prospěch na pracovišti kupujícího. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů
zaměstnanci prodávajícího nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho
prospěch, jdou k tíži prodávajícího. Pokud prodávající svou činností způsobí nebezpečí na

pracovišti kupujícího, je povinen učinit nezbytná opatření k odvrácení škody a neprodleně o tom

informovat kupujícího.

Prodávající prohlašuje, že realizací smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob zejména s

ohledem na autorská práva a že prodávající má právo dodat kupujícímu předmět koupě a

převést na kupujícího veškerá práva s tím spojená. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající
jde k tíži prodávajícího, který odpovídá za škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení.
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evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:226/2018/lS/136 Kupní smlouva

evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

10.6

10.7

10.8

10.9

11.

11.2

Uveřejňování

Prodávající bere na vědomi, že kupující je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona 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. Prodávající bere dále

na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění této smlouvy v

registru smluv budou v jejím textu znečitelněny zejména tyto údaje: jméno osoby oprávněné
kjednání ve věcech technických za kupujícího, bankovní spojení a číslo účtu prodávajícího,

podpisy jednajících osob na smlouvě, jméno přejímajicí osoby za kupujícího uvedené vodst.

4.1 této smlouvy, kontaktní email prodávajícího uvedený v odst. 7.3 této smlouvy a obchodní

tajemství podle odst. 10.8 této smlouvy.

Bezpečnost v civilním letectví

Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit

informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu

požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních

předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních
služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního

letectví před protiprávními činy. Prodávající nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit

informace o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku je obchodním tajemstvím počet kusů pracovních stanic pro

administrátory v odst. 2.2 této smlouvy a v příloze č.1 - této smlouvy a dále kalkulace ceny

obsažená v příloze číslo 1 této smlouvy, a proto nebudou výše uvedené informace ani

uveřejněny, ani poskytnuty dle odst. 10.6 této smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Kupující respektuje pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných

právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních

údajů na straně kupujícího jsou k dispozici na webových stránkách www. rlp.cz.

Vyšší moc (vis maior)

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami

nepředvídaných a neodvratítelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na

plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany

povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.

Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně
trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.

Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři (3) po sobě

jdoucí kalendářní měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit s tím,

že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo

bezdůvodně obohacení.
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně výslovným oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska

náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva

se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah

se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění
smlouvy, a že při provádění díla bude postupovat s odbornou péčí. Prodávající odpovídá za

škodu způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností.

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní

strana obdrží dva (2) Výtisky.

Nedílnou součást smlouvy tvoří:

Příloha č.1 - Technická specifikace

VJenči dne: 1 9 XXXXXXXXXXXX XXX

XXX XXXXXXX
X

X

X XX XXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX

XXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX

XX

XX
X

X

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXX
XXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Řízení XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXX

X

X

XX

XXX

X

XXX la*** :m
X

X XXXXX
__~___

X XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX i&#39;íťn&#39; till I&#39;ruhu 9
X

XX XXXXXX XXX XXX nr: l&#39;mlin 4

XXXXXXXXX
„

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
DATECO, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
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