Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany dle § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

KUPNÍ SMLOUVU
LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p. o.
Sídlo:
Na Vyhlídce 804/35, 360 01 Karlovy Vary
IČO:
00074811
DIČ:
CZ00074811
Zastoupený:
Ing. Evženem Krejčím, ředitelem
Bank. spojení:
ČSOB Karlovy Vary
Číslo účtu:
173885759/0300
na straně jedné jako kupující
(dále jen “kupující”)
a
Název:
zapsaný v
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

FOREST MERI s.r.o.
KS v Brně, oddíl C, vložka 41350
Kroupova 102 a, 625 00 Brno/provozovna Slovákova 387, 684 01 Slavkov u Brna
26274485
CZ26274485
Jitkou Kuchynkovou, Martinem Šmídem – jednateli společnosti

Kontaktní osoba: Martin Šmíd
Bank. spojení:
KB Brno
Číslo účtu:1
43-9794830207/0100
na straně druhé jako prodávající
(dále jen “prodávající”)
„prodávající“ a „kupující“ dále též jako „smluvní strany“
I.
Předmět smlouvy
1. Prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v této smlouvě sjednaných kupujícímu předmět koupě
specifikovaný v čl. II. této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na něj vlastnické právo písemným
protokolárním předáním zboží.
2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem
a v termínech stanovených touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího předložená na veřejnou zakázku s názvem
„Univerzální traktor s lesnickou nástavbou“, která byla zadávána v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 3 odst. 1 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
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4. Zakázka je spolufinancovaná z Evropské unie v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
II.
Předmět koupě
1.

Předmětem koupě je traktor s navijákem pro pevnou montáž splňující technické požadavky kupujícího
uvedené v zadávací dokumentaci k zakázce specifikované v čl. I, bod 3. této smlouvy (společně dále
také jen „zboží“).

2.

Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tuto
specifikaci tvoří vyplněná Tabulka – Technické parametry a technická specifikace od výrobce
(technické listy), popř. i s grafickým znázorněním nebo brožurou.

3.

Prodávající prohlašuje, že zboží, které je předmětem plnění dle této smlouvy, jsou nové, nepoužité,
nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná
práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

4.

Traktor musí být schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR a musí
splňovat všechny legislativní podmínky ČR pro svůj provoz.

5.

Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
a) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu, včetně prověření
bezchybné funkčnosti;
b) doprava zboží na místo plnění;
c) uvedení do provozu a předvedení jeho funkčnosti;
d) zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu;
e) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přirážky, licenční
a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění;
f) velký technický průkaz, technický průkaz a další předepsané doklady o shodě a certifikáty;
g) návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny;
h) originální servisní kniha;
i) katalog náhradních dílů;
j) vybavení traktoru povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
k) montáž mimořádných výbav dle požadované technické specifikace (dle TP);
l) minimálně 20 litrů PHM - NM v palivové nádrži předávaného stroje a další potřebné minimální
náplně.
III.
Kupní cena a platební podmínky

1.

Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je:
Celková kupní cena za zboží

2 996 000,- Kč bez DPH
629 160,- Kč
DPH
3 625 160,- Kč včetně DPH

2.

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, která
zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena
zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy.

3.

Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu
předávacího protokolu se splatností 30 kalendářních dní.

4.

Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené
v čl. III., bod 1. této smlouvy.
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5.

Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
a) IČO,
b) den splatnosti,
c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,
d) odvolávka na smlouvu,
e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
f) soupis příloh,
g) další náležitosti dle podmínek v rámci této smlouvy,
h) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace.
IV.
Doba a místo plnění

1.

Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti této
smlouvy.
Tato smlouva nabude účinnosti až k datu splnění odkládací podmínky stanovené v čl. XII., bod 1 této
smlouvy.

2.

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží do: Středisko Březová, Hamerská 35/6, 36001
Březová
V.
Dodací podmínky

1.

Prodávající je povinen zboží zkompletovat v místě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako
funkční komplet, nepoškozené a řádně zabalené.

2.

Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu písemně sděleny
alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.

3.

O dodání a převzetí zboží kupujícím bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními
stranami. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat Ing. Evžen Krejčí - ředitel nebo jím
pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby
a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je
potvrzeno, že předmět koupě byl předán, uveden do provozu a zboží je v době předání plně funkční
a bez zjevných vad.
VI.
Povinnosti prodávajícího

1.

Prodávající se zavazuje do 7 dnů od dodání a převzetí zboží kupujícím zaškolit v dostatečném rozsahu
pro bezpečné ovládání a základní údržbu zboží jeho obsluhu v počtu alespoň 2 osob. O školení a jeho
rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy všech účastníků školení.

2.

Prodávající bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se
dále zavazuje poskytnout na žádost kupujícího nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady
týkající se této zakázky. Zároveň se prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů
týkajících se plnění předmětu koupě dle této smlouvy. Prodávající je dále povinen poskytnout veškeré
požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se
k projektu.
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VII.
Smluvní záruka
1.

Prodávající poskytuje na zboží smluvní záruku v délce 24 měsíců od předání a převzetí zboží. Tato
záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.

2.

Nejbližší servisní místo prodávajícího pro záruční servis je Sokolov 2. Pokud toto servisní místo je
ve vzdálenosti větší než 15 km od sídla Kupujícího, Prodávající je povinen zajistit provedení záruční
prohlídky v místě parkování zboží, či jiném místě určeném Kupujícím.

3.

Lhůta pro nástup na odstranění vad v záruční době nesmí být delší než 48 hodin od nahlášení
závady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší než 14
pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran stanovené s ohledem na
charakter závady. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.

4.

Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav
třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající
na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat
prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

5.

V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní
prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této výstupní prohlídky bude sepsán protokol o
splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční vady a stanoven režim
jejich odstranění.

6.

Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem
k reklamovaným vadám.

7.

Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných
součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě,
popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že
nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné
záruční a servisní prohlídky dle požadavků výrobce zboží.

8.

Prodávající se zavazuje provádět max. po 600 hodinách provozu bezplatné záruční servisní prohlídky
dle požadavků výrobce.
VIII.
Nabytí vlastnického práva

1.

1.

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží po jeho převzetí, tj. po podpisu předávacího
protokolu.
IX.
Přechod nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího po převzetí zboží, tj. po podpisu předávacího
protokolu.
X.
Smluvní pokuty

1.

2

V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě,
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že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo
smluvní pokutu uplatňovat.
2.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle čl. II., bod 4. této smlouvy
kupujícímu nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,01 % z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

3.

V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH za každý
započatý den prodlení.

4.

V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

5.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně
požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterou je splněna povinnost
platit smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to
bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
XI.
Odstoupení od smlouvy

1.

Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem
(doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

2.

Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a) při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
b) při zjištění, že technické parametry zboží neodpovídají požadavkům kupujícího stanovenými
v zadávací dokumentaci; a nebo
c) při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené,
zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo
k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
d) v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I
bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
e) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení řízení
kupujícímu.

3.

Kupující má dále právo od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020.
XII.
Odkládací podmínka smlouvy

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 548 OZ dohodly, že Smlouva nabude účinnosti až k datu
splnění odkládací podmínky, a to k datu, kdy bude kupujícímu písemně ze strany poskytovatele dotace
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sděleno, že kupujícímu byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
pokud se obě strany při nesplnění výše uvedené podmínky nedohodnou jinak.
2. Kupující se zavazuje prodávajícímu bezodkladně písemně oznámit naplnění odkládací podmínky této
kupní smlouvy.
3. Prodávající není oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody či jakékoliv jiné plnění z titulu
nesplnění podmínky uvedené v bodu 1. tohoto článku smlouvy.
XIII.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran
písemnými, číslovanými dodatky.
3. Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 2 (dvou) stejnopisech v
listinné podobě, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom)
stejnopisu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá
účinnosti dnem splnění odkládací podmínky stanovené v čl. XII., bod 1 této smlouvy.
5. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
6. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu kupujícího.
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodování sporů a jiných
právních věcí, vyplývajících z, touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto
vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany
prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem
jejich svobodné vůle.
9. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace
Kupující:

Prodávající:

V Karlových Varech dne: __. __. ____

Ve Slavkově u Brna dne: 11.1. 2019

___________________________
LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, p. o.
Ing. Evžen Krejčí, ředitel

___________________________
FOREST MERI s.r.o.
Jitka Kuchynková, Martin Šmíd - jednatelé
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Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek
Univerzální traktor s lesnickou nástavbou
TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Traktor s navijákem pro pevnou montáž
Technické požadavky Traktoru
Motor

ANO1

Motor vznětový, 4 válce
Výkon min. 100 kW max.: 110 kW uvedený v TP
Točivý moment min. 550 Nm při 1500 ot/min.
Emise dle platných předpisů s technologií SCR (močovina)
Předehřev motoru

Ano
100 kW
550 Nm
Ano
Ano

Převodovka
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí
reverzace vpřed a vzad pod zatížením
min. dva automatické režimy řazení
min. 5 převodových stupňů řazených pod zatížením bez použití spojky
ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu
ovládání hydraulických okruhů JOISTYCKEM na loketní opěrce
rychlost 40 km/hod
vývodová hřídel min. otáčky 530 / 950 s výměnnou koncovkou 6 drážek, průměr
35 mm
přední náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu + senzor natočení kol

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Základní technické údaje
2665 mm
4500 mm
500 mm
Ano
5350 kg

Rozvor min.: 2600 mm, max.: 2700 mm
Poloměr otáčení: max: 4000 - 4500 mm
Světlá výška: min.: 500 mm
Přední náprava bez odpružení
Provozní hmotnost min. 5300 kg (zapsáno v TP)

Hydraulika
Výkon hydr. čerpadla min. 85 l / min
min. tři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané
Náplně – biologicky odbouratelné oleje

90l/min.
Ano
Ano

Ostatní
brzdy - vzduchotlaké 2. okruhové včetně kompresoru
barva traktoru zelená, metalická
schránka na nářadí + základní sada nářadí
Schválení pro provoz na pozemních komunikacích, včetně přihlášení do
evidence MV (SPZ)
kryt ventilků pneumatik

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Kabina
dvoudveřová, min šestisloupková, přetlaková, LED zadní skupinové svítilny
přední a zadní pracovní světla
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Ano
Ano

NE

norma ROPS a FOPS
odpružení kabiny mechanické
sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené
komfortní sedadlo spolujezdce včetně bezpečnostního pásu
tempomat otáček motoru
klimatizace a topení
vnější zpětná zrcátka s rozšířeným úhlem
stěrač předního a zadní skla
zadní a boční skla z polykarbonátu
oranžový výstražný maják
ocelová palivová nádrž min. 150 l
nádrž ADBlue min. 20 l
sítko nalévacího hrdla
držák monitoru

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
160 l
25 l
Ano
Ano

Kola a pneumatiky
Pevné disky s vyztužením
Pneu určené pro lesnický provoz, počet pláten min.: 12 PR
Pneu – přední, min. šířka: 350 mm, rozměr ráfku min.: 28´´
Pneu – zadní min. šířka: 450 mm, rozměr ráfku min.: 38´´
Blatníky – přední otočné a zadní rozšířené

Ano
14 PR
14,9x28
18,4x38
Ano

Lesní nástavba
Ochranný rám kabiny zesílený – povrchová úprava pozink
Ochranný rám kabiny – prostupy pro pracovní světla
Ochrana skel kabiny
Ochranná vana podvozku
Ochrana nádrže traktoru
Ochrana výfuku traktoru
zadní štít k navijáku vč. upevnění a dvojčinné hydrauliky
kompletní montáž
schválení nástavby dle norem FOPS, OPS

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Čelní nakladač
nakladač bez paralelogramu
ovládání nakladače joystickem
min. zvih 3,5m pod pracovním nářadím
zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5m
3. funkce, tlumení rázů
rampovač s dvěma prsty s trnovým zakončením pro uchycení břemene
upínání příslušenství EURO

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Příslušenství:
lékárnička
výstražný trojúhelník,
antireflexní vesta

Ano
Ano
Ano
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sada náhradních žárovek
označení svahové dostupnosti

Ano
Ano

Servis traktor:
Kč/hod. max.: (uveďte)
Interval hod.: max.: (uveďte)
Vzdálenost: max.: (uveďte)
Garance rychlosti: (uveďte)
1
uveďte nabízené, příslušné parametry (l, m, kg, hod. apod.)

620 Kč

Technické požadavky Naviják pro pevnou montáž
Naviják

ANO1 NE

pevně vestavěný dvoububnový naviják
min. tažná síla 2 x 6 t
elektrohydraulické ovládání funkcí s vysílačkou + kontrola spouštění nákladu
Příslušenství:
příslušenství: min.6x řetězové úvazky hranaté Pewag 7 mm, min.6x kluzáky,
ukončovací klín lana
lano 2x min. 50 m, průměr lana 12 mm válcované

Ano
2x6 t
Ano

Servis Naviják pro pevnou montáž:
Kč/hod. max.: (uveďte)
Interval hod.: (uveďte)
Vzdálenost: max.: (uveďte)
Garance rychlosti: (uveďte)
1
uveďte nabízené, příslušné parametry (l, m, kg, hod. apod.)

Traktor VALTRA N114 Hitech
Lesní nástavba FOREST MERI
Nakladač HAUER XB 130 Bionic včetně rampovače se 2 prsty
Dvoububnový naviják IGLAND 2x6t Pronto

Digitálně podepsal

Ing. EVŽEN Ing. EVŽEN KREJČÍ
Datum: 2019.02.27
KREJČÍ
08:53:17 +01'00'

Jitka
Kuchynko
vá

600 hod

45 km
48 hod

Ano
Ano

620 Kč
500 hod
45 km
48 hod

Martin
Šmíd

Digitálně
podepsal Jitka
Kuchynková
Datum: 2019.02.21
12:05:12 +01'00'
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