Kúpna zmluva
na dodanie zariadení na vybavenie práčovne vrátane požadovaných služieb uzavretá na
základe § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Kupujúci :
Názov:

Domov pri kríži

Sídlo:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Číslo telefónu:
IČO:
DIČ:

Pri kríži č. 26, 841 02 Bratislava
Mgr. Janka Dudoňová

+421 (2) 64534855
00641 405
202091 9285

(ďalej len "kupujúci ")
a
Predávajúci :
Obchodné meno
RM Gastro – JAZ s.r.o.
sídlo
Rybárska 1
miesto
91501 Nové Mesto nad Váhom
štatutárny orgán:
Ing. Antonín Tomeček
zástupca oprávnený konať
v zmluvných vzťahoch
Ing. Antonín Tomeček
IČO:
34153004
IČ DPH:
SK2020181471
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Reg. číslo z Obch. registra
1410/R, 18.12.1996,odd.: Sro
tel. 032/7717061 fax 032/7717325 e-mail obchod@jaz.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok súťaže zverejnenej vo Vestníku verejného
obstarávania č. 179, zo dňa15.09.2014, por. č. 21561-WYT realizovanej podľa § 100 ods. 1
písm. f) bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je:

2.1.1 záväzok predávajúceho dodať zariadenia (práčky, žehlič, sušičky) a odsávacie
vzduchotechnické zariadenie k sušičkám do práčovne kupujúceho vrátane montáže
a prác s tým spojených, zaškolenia zamestnancov v rozsahu 2 hod. a 2 ročného
záručného servisu ako aj
2.1.2 záväzok kupujúceho prevziať predmet zmluvy na základe protokolu, resp.
dodacieho listu a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve, dodá zariadenia
v nasledovnej technickej špecifikácii a v nasledovnom množstve vrátane požadovaných
služieb uvedených v kolonkách 2, 4 a 5:

1

2
Názov
zariadenia

1.

Práčka
profesionálna

3
Technická špecifikácia zadaná
objednávateľom

2

nerezový bubon
rozmer:

Práčka profesionálna 14kg,

2

max.800x920x1250mm(šxhxv)

FX135

elektrický ohrev
odpružená vysokootáčková
kapacita: 11kg + -10 %
otáčky odstredenia:
min.1000ot/min
G-faktor: min.380
priemer dverí: min.390mm
programátor: elektronický

Práčka
profesionálna

5
Počet
kusov

Práčka profesionálna 11kg,
FX105E
rozmer:
795x795x1225mm(šxhxv)
príkon elektro: 9kW/400V
elektrický ohrev: 9kW
odpružená
kapacita 1:9: 12kg
kapacita 1:10: 11kg
objem bubna: 105l
priemer bubna: ¤620mm
otáčky prania: 49ot/min
otáčky odstredenia: 1075ot/min
G-faktor: 400
priemer dverí: 410mm
programátor: Xcontrol - Ľahko
ovládateľný elektronický
programátor
frekvenčne riadený motor
nerezový bubon

rozmer: max.
800x800x1250mm(šxhxv)
príkon elektro: max. 9kW/400V

2.

4
Technická špecifikácia
predložená dodávateľom

rozmer:
príkon elektro: max.15kW/400V
elektrický ohrev
odpružená vysokootáčková

795x911x1225mm(šxhxv)
príkon elektro: 12kW/400V
elektrický ohrev: 12kW

kapacita: 14kg + - 5%

odpružená

otáčky odstredenia:

kapacita 1:9: 15kg
kapacita 1:10: 14kg

min.1000ot/min
G-faktor: min.380
priemer dverí: min.390mm

objem bubna: 135l
priemer bubna: ¤620mm
otáčky prania: 49ot/min
otáčky odstredenia: 1075ot/min

programátor: elektronický

G-faktor: 400

nerezový bubon

priemer dverí: 410mm
programátor: Xcontrol - Ľahko
ovládateľný elektronický
frekvenčne riadený motor

3.

Sušička
profesionálna

rozmer:

nerezový bubon
Sušička profesionálna 11kg el.,
T11E

2

max.800x1100x1700mm(šxhxv)
príkon elektro: max.15 kW/400V
kapacita: 11kg + -10 %
prietok vzduchu: min.600m3/hod.
programátor elektronický
elektrický ohrev
reverzácia bubna
dodanie odsávacej
vzduchotechniky vrátane prác
(montáže) spojených so
samostatným vývodom pre
každú sušičku podľa náčrtu, ktorý
je súčasťou SP. Stavebné úpravy
nie sú súčasťou tejto súťaže

rozmer:
795x1070x1680mm(šxhxv)
príkon elektro: 13,5 kW/400V
kapacita: 11kg
objem bubna: 250l
rozmer bubna: ¤760x540mm
prietok vzduchu: 650680m3/hod.
programátor Easy control elektronický
elektrický ohrev
REVERZÁCIA BUBNA
VZT materiál dodanie odsávacej
vzduchotechniky vrátane prác
(montáže) spojených so
samostatným vývodom pre
každú sušičku podľa náčrtu,
ktorý je súčasťou SP.

2

4.

Sušička
profesionálna

Sušička profesionálna 13kg el.,
T13E

rozmer:
max.800x1200x1800mm(šxhxv)
príkon elektro: max.18kW/do
400V
kapacita: 13kg +- 5%

1

rozmer:
795x1160x1680mm(šxhxv)
príkon elektro: 18kW/400V
kapacita: 13kg
objem bubna: 285l
rozmer bubna: ¤760x630mm
prietok vzduchu: 630760m3/hod.

prietok vzduchu: min.600m3/hod.
programátor elektronický
elektrický ohrev
reverzácia bubna

programátor Easy control –
elektronický
elektrický ohrev
REVERZÁCIA BUBNA

dodanie odsávacej
vzduchotechniky vrátane prác

VZT materiál –

(montáže) spojených so

dodanie odsávacej

samostatným vývodom pre

5.

vzduchotechniky vrátane prác
(montáže) spojených so

každú sušičku podľa náčrtu, ktorý

samostatným vývodom pre

je súčasťou SP. Stavebné úpravy

každú sušičku podľa náčrtu,

nie sú súčasťou tejto súťaže

Žehlič
profesionálny
korytový

ktorý je súčasťou SP.

Žehlič profesionálny korytový

45kg/hod.,r.300/1600, I30-160
rozmer:
max.2300x600x1200mm(šxhxv)
príkon elektro: max.15kW/400V
kapacita: min.43kg/h

priemer valca: min.280mm

1

rozmer:
2200x500x1100mm(šxhxv)
príkon elektro: 14,16kW/400V
korytový
kapacita: 45kg/h
priemer valca: 300mm
dĺžka valca: 1600mm

1

dĺžka valca: min.1600mm
regulácia rýchlosti valca
nastaviteľná teplota
dodanie odsávacej
vzduchotechniky vrátane prác
(montáže) spojených so
samostatným vývodom aj pre

rýchlosť valca: 4,1m/min
regulácia rýchlosti valca: plynulá
nastavitelná teplota
prevedenie: s ventilátorom
ovládanie: nožným pedálom
automatický prítlak a oddialenie
žehliaceho koryta
galvanicky pokovený plášť
automatická ochrana rúk

žehlič podľa náčrtu, ktorý je
súčasťou SP. Stavebné úpravy nie
sú súčasťou tejto súťaže

1
VZT materiál - dodanie odsávacej

vzduchotechniky vrátane prác
(montáže) spojených so
samostatným vývodom aj pre
žehlič podľa náčrtu, ktorý je
súčasťou SP.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy
prevezme po dodaní, montáže, zaškolení
zamestnancov a odskúšaní funkčnosti predmetu zmluvy na základe protoklu, resp.
dodacieho listu a zaplatí za jeho prevzatie dohodnutú cenu. Poskytne predávajúcemu
dojednané spolupôsobenie uvedené v čl. VIII.

Čl. III
Miesto plnenia a dodacie podmienky
3.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho. Osoba oprávnená na prevzatie
predmetu tejto zmluvy za kupujúceho je Mgr. Janka Dudoňová, tel.: +421 2 645 348 55
e-mail: janka.dudonova@domovprikrizi.sk
3.2 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy (ďalej len „dodacia lehota“).
3.4 Predmet tejto zmluvy sa považuje za dodaný po odskúšaní základných funkcií predmetu
zmluvy osobou oprávnenou na prevzatie predmetu zmluvy, ktorá je uvedená v bode 3.1
tejto zmluvy a ktorá prevzatie potvrdí podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom
protokole, resp. dodacom liste. Preberací protokol, resp. dodací list je podkladom na
úhradu faktúry. V prípade, ak predmet zmluvy nespĺňa vlastnosti požadované kupujúcim,
alebo je predmet zmluvy poškodený, je kupujúci oprávnený prevzatie dodávky
odmietnuť, pričom v tomto prípade sa predávajúci dostáva do omeškania so splnením
svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať nový predmet zmluvy, spĺňajúci kritériá
podľa tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote určenej kupujúcim.
3.5 Kupujúci je oprávnený, dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy od
predávajúceho, užívať zariadenia v rozsahu a spôsobom obvyklým pre ich použitie, a to
bez časového obmedzenia v zmysle technických a prevádzkových špecifikácií. Súčasťou
dodania predmetu zmluvy kupujúcemu je aj dodanie návodov k obsluhe dodaného

predmetu zmluvy a všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie
predmetu zmluvy.
3.6 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom
prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
Čl. IV
Cena
4.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb.
o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena
zahŕňa všetky náklady
predávajúceho spojené s rozsahom predmetu zákazky a súvisiacich služieb uvedených
v článku II tejto zmluvy (doprava, dodávka, montáž, zaškolenie, záručný servis).
Predávajúci garantuje pevnú cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Táto cena
je konečná a nemenná.
4.2 Zmluvná cena za celý predmet zákazky je:
4.2.1 Cena v eur bez DPH
4.2.2 DPH
4.2.3

Cena v eur s DPH

28 293,00
5 658,60
33 951,60

z toho:
Jednotko
vá cena
vrátane
DPH

Cena za DPH za
množstvo množstvo
v eur bez v eur
DPH

2 ks

3713,40

7426,80

1485,36

Cena za
množstvo
v eur
vrátane
DPH
8912,16

2 ks

4729,50

9459,00

1891,80

11350,80

2 ks

2201,40

4402,80

880,56

5283,36

1 ks

2439,00

2439,00

487,80

2926,80

4 ks

150,00

600,00

120,00

720,00

Množstvo/
počet
kusov/hod.
1.
2.
3.
4.
5.

Práčka profesionálna
11kg + - 10%
Práčka profesionálna
14 kg + - 5%
Sušička profesionálna
11 kg + - 10%
Sušička profesionálna
13kg + - 5%
Dodanie odsávacej
vzduchotechniky
vrátane montáže
spojenej
s s realizovaním,
napojením
a vyústením VZT
potrubia
(samostatnými
vývodmi pre každú
sušičku a žehlič) podľa
náčrtu, ktorý je
súčasťou SP. Stavebné
úpravy nie sú súčasťou
súťaže a teda ani sa
neoceňujú.

6.

Žehlič profesionálny
korytový

7.

Zaškolenie
zamestnancov

1 ks

2 hod.

3965,40

3965,40

793,08

4758,48

0,00

0,00

0,00

0,00

28293,00

5658,60

33951,60

Cena za kompletný
predmet zákazky

Čl. V
Platobné podmienky
5.1 Kúpna cena bude uhradená kupujúcim na základe faktúry, vystavenej predávajúcim
po podpísaní preberacieho protokolu, resp. dodacieho listu, ktorý bude vyhotovený
predávajúcim. Faktúra musí obsahovať okrem náležitosti daňového dokladu podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj
predmet dodávky, cenu podľa zmluvy, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia a
splatnosti faktúry a prílohu – podpísaný preberací protokol, resp. dodací list. V prípade,
ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci je
oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej alebo doplnenej
faktúry objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami.
5.2 Faktúra je splatná do 15 kalendárnych dní od jej prevzatia kupujúcim.
Čl. VI
Záruka a zodpovednosť za vady
6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je dodaný podľa podmienok
zmluvy a zodpovedá technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady a
nekompletnosť predmetu zmluvy v plnom rozsahu, v čase jeho odovzdania kupujúcemu.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu dodávky nezodpovedá predávajúci
vtedy, ak boli spôsobené porušením pokynov a povinností na obsluhu a údržbu,
nedbanlivou obsluhou, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, chybným elektrickým
vedením alebo nepriaznivými chemickými, elektronickými alebo elektrickými vplyvmi,
ktoré nezapríčinil predávajúci.
6.2 Kupujúci je povinný písomne reklamovať vadu predmetu zmluvy bezodkladne,
najneskôr do posledného dňa záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej
reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom na adresu servis@jaz.sk.
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet tejto zmluvy je doba záruky 2 roky. Počas
záruky má kupujúci nárok na bezplatné servisné prehliadky v rozsahu stanovenom
výrobcom a na bezplatný záručný servis s garantovanou reakčnou dobou najneskôr do 24
hodín od nahlásenia poruchy na kontakty uvedené v bode 6.2 tohto článku zmluvy.
Lehota na odstránenie vady bude stanovená dohodou zmluvných strán v závislosti od
závažnosti poruchy. V prípade, že nahlásenú vadu nebude možné odstrániť do 48 hodín
od nahlásenia, predávajúci poskytne kupujúcemu počas doby trvania opravy nový
predmet zmluvy s parametrami porovnateľnými s reklamovaným predmetom zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné doplnky, ktoré sú súčasťou funkčného celku
spadajú pod záruku funkčného celku.

6.4 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia plnenia dodaného na základe objednávky
kupujúcim. Záruka zahŕňa bezplatnú opravu (odstránenie vady) reklamovaného
zariadenia počas trvania záručnej doby vrátane dodania náhradných komponentov.
6.5 Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady, ak:
 zariadenie nebolo používané na účel, na ktorý bolo určené výrobcom;
 zariadenie bolo používané v podmienkach, ktoré nevyhovujú podmienkam uvedeným
 výrobcom;
 zariadenie bolo používané v rozpore s podmienkami uvádzanými výrobcom;
 zariadenie bolo poškodené vonkajším zásahom, požiarom, výbuchom, búrkou,
zatopením,
 alebo inou živelnou pohromou;
 bol na zariadení poškodený, alebo bol z neho odstránený štítok s originálnym
označením
 a výrobným číslom;
 bol problém spôsobený pripojením zariadenia, ktoré bolo dodané treťou stranou, alebo
 pripojením nekompatibilného zariadenia;
 bol problém spôsobený neodbornou manipuláciou;
 sa reklamovaný problém neprejavuje ani v dlhšom časovom období, prípadne nie je
 možné ho žiadnym spôsobom reprodukovať.
6.6 Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia poruchy
predávajúcemu až po deň sprevádzkovania zariadenia.
6.6 Ak predávajúci nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady do 48 hodín od nahlásenia
poruchy, kupujúci je oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu.
Všetky takto vzniknuté náklady kupujúceho je povinný uhradiť predávajúci.
6.7 Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu.
Čl. VII
Termín dodania
7.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy špecifikovaný v článku II
v požadovanom rozsahu do 60 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy.
7.2 Ak predávajúci pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa kupujúci ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Čl. VIII
Povinnosti kupujúceho a predávajúceho
8.1

Kupujúci zabezpečí prístup do všetkých priestorov pre osoby poverené predávajúcim
na čas nevyhnutne potrebný na dodávku a montáž predmetu zmluvy ako aj zaškolenie
zamestnancov. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať poradenskú činnosť na tovar, ktorý
je predmetom tejto dodávky počas jeho záručnej doby.

8.2

Predávajúci dodá ku každému zariadeniu technickú dokumentáciu, pre zariadenie
vyžadujúcu obsluhu užívateľa aj návod na obsluhu.

8.3

Predávajúci je povinný:

8.3.1 nahlásiť kupujúcemu, že zmenil subdodávateľa v priebehu plnenia kúpnej zmluvy
8.3.2 až po posúdení a schválení nového subdodávateľa kupujúcim, môže predávajúci plniť
kúpnu zmluvu aj prostredníctvom nového subdodávateľa.

8.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa.
Ak v priebehu platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy predávajúci zmení subdodávateľa,
ktorého uviedol ako uchádzač do ponuky, túto skutočnosť nahlási kupujúcemu a až po
posúdení kupujúcim a s jeho súhlasom môže predávajúci plniť kúpnu zmluvu aj
prostredníctvom nového subdodávateľa.
Čl. IX
Zmluvné pokuty
9.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru v dodacej lehote podľa bodu 7.1
tejto zmluvy má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo
výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
Kupujúci nebude uplatňovať právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ omeškanie
bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v dohodnutom termíne, resp.
jeho žiadosťou o dodávku v inom termíne a v prípade okolností, ktoré sú
charakterizované ako „vyššia moc“. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu
škody.
9.2 Pri omeškaní s platením faktúr kupujúci zaplatí úroky z omeškania v zákonom stanovenej
výške platnej k prvému dňu omeškania kupujúceho, ktorá sa uplatní počas celej doby
omeškania kupujúceho.
9.3 Ak predávajúci neodstráni vady v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 0,03% z ceny príslušného vadného plnenia za každý deň omeškania. V prípade
neodstránenia vád v každom ďalšom náhradnom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny príslušného vadného plnenia za každý deň omeškania.
9.4 Ak vada predmetu plnenia je neopraviteľná a predávajúci nedodá náhradný predmet
plnenia podľa tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň
omeškania.
9.5 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením
zmluvných povinností.
Čl. X
Vyššia moc
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy
a atď.
10.2Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
nastanú dňom doručenia oznámenia.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
11.1Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po jej zverejnení podľa osobitného predpisu. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú
do dodania predmetu zmluvy.
11.2 Zmluvu možno ukončiť:

a) písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán pri porušení povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy (napr. nedodržanie lehoty dodania, vadné plnenie, neodstránenie
vadného plnenia v dohodnutej lehote). Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
11.3 Predávajúci a jeho zamestnanci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, údajoch a informáciách, týkajúcich sa kupujúceho, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, zaväzujú sa pri práci s osobnými
údajmi dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných
údajov“) a zaväzujú sa, že nepoužijú informácie získané pri plnení tejto zmluvy pre
iný účel, než bol objednávateľom objednaný, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti
tejto zmluvy. Predávajúci na požiadanie kupujúceho preukáže, že zabezpečil
zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov a zákaz
použitia informácií. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode
predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá tým kupujúcemu vznikne.
11.4 Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
11.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomného
dodatku, ktorý bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, najmä § 10a.
11.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

Kupujúci

......................................
Mgr. Janka Dudoňová v. r.
riaditeľka

V Bratislave dňa 24.10.2014

Predávajúci

............................................
Ing. Antonín Tomeček v. r.
konateľ

V Bratislave dňa 24.10.2014

