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Firma: Life technologies Czech republic s.r.o.
Se sídlem: Křenova 438/1-, Praha 6, 1'62 0o
Zastoupená:RNDr. ondřejem Holeňou - prokurou společnosti
lČ:2576t3O7
DlČ: CZ 2576L3o7
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland, pobočka Praha
Účet číslo: I72881'/54oo
Zapsaná:vobchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, doddíl C, vložka 67849

(dále jen,,prodávající")

a

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV čR, v. v. i.,
se sídlem Rumburská 89,277 2]. Liběchov,
Zastoupená:je lng. Janem Kopečným, DrSc, ředitelem
lČ:67985904

(dále jen ,,kupující")

Prodávající uzavírá tuto smlouvu s kupujícím jako logický krok v zadávacím řízeníveřejné
zakázky,,Systém pro sekvenování nové generace"; všechny podmínky uvedené v zadávacím
řízení jakož i v nabídce prodávající jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně
uvedeny v této smlouvě'

obě smluvní strany prohlašují, Že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném
projednání a shodě uzavírají tuto smlouvu dle zákona č. L37/2006 Sb', o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ust. s 409 a násl. zákona č' 51311991- sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

t.

Předmět smIouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka ,,Systému pro sekvenování nové generace", (dále jen

,,zboží"). Přesná specifikace zbožítvořípřílohu č. 1 a je nedílnou součástítéto smlouvy.
Součástí dodávky zboŽí podle této smlouvy je kompletní příslušenství, instalace a uvedení
zařízení do provozu, zaškoleníobsluhy kupujícího, dodánítechnické dokumentace a předání
dalších dokladů, které se k dodávanému zbožívztahují, provozní manuály a návody k použití,
jakož i příslušné dokumentace - ES prohlášenío shodě, předávacíprotokol.
3. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit kupní cenu

podle této smlouvy.
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I It.

Doba plnění

Prodávajícíse zavazuje dodat zboží nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

1,.

2.

III.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena byla sjednána podle cenové nabídky, kterou prodávající uvedli v rámci shora
citované veřejné zakázky jako pořizovací cenu a to ve výši

2'645'5L8,36 Kč bez DPH,
529'1'03,67 Kč DPH sazba 20 %o,

3.I74.622,03 Kč včetně DPH.
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po
předložení zápisu o předání a převzetí zboží. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího
vystaveníza předpokladu, že je doručena kupujícímu nejpozději do 5 dnů od vystavení'
Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, spojené s uskutečněním dodávky, např.
dopravné, instalaci přístroje a zaškolení příslušných zaměstnanců kupujícího a obsluhující
personál
Prodávajícíse touto smlouvou zavazuje, že jím Vystavené daňové a účetní doklady (dále jen
,,faktury") budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými předpisy.
V případě, že prodávajícím vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje,
je právem kupujícího takovou fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Ten podle
charakteru nedostatků fakturu opraví a nebo vystaví novou.
Výše kupní ceny může být překročena pouze na základě vzájemné dohody dodavatele a

odběratele z důvodu změny obecně platných právních předpisů platných v době
uskutečněnízdanitelného plnění, které měly vliv na výpočet nabídkové ceny dodavatelem.
Neopodstatněné a průkazně nedoložené dodatečně uplatňované zvyšování ceny za předmět
smlouvy prodávajícím opravňuje kupujícího k okamžitému odstoupení ze smluvního
závazku'

IV.

Dodací podmínky

1'' Lboží bude dodáno na Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, V. V' i', Vídeňská 1-083,
Praha 4.

Prodávajícíbude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději48
hodin před realizací dodávky
Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud zboží bylo:

. řádně předáno včetně příslušné dokumentace,

. instalováno,

. převzato kupujícím v místě jeho sídla formou písemného zápisu,

3.

4.

5.
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J
Il 4. Po splnění dodávky zbožívystaví prodávající dodací list (eventuálně zápis o převzetí), který

bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
a) označenídodacího listu a jeho číslo,
b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
c) číslo kupnísmlouvy,
d) označení dodaného a nedodaného zboží a jeho množství,
e) datum dodání, instalace a zaškolenípersonálu,
f) stav zbožív okamžiku jeho předánía převzetí,
g) jiné náležitosti důležité pro předánía převzetídodaného zboží.

5. Dodací list (zápis o převzetí) podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V.
odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Prodávající přejímá níže uvedenou záruku za jakost zbožídodaného podle této smlouvy:
a) záruční doba na zboží činí 24 měsíců ode dne splnění, po tuto dobu bude zboží způsobilé

k užívánía zachová si smluvené resp. obvyklé vlastnosti,
b) bezplatný servis poskytnutý prodávajícím kupujícímu v záruční době na celou dodávku

zboží pokrývá náklady na náhradnídíly, cestu a práci servisních techniků,
c) záruka poskytnutá prodávajícím kupujícímu platí jen tehdy, pokud závada není zaviněna

kupujícím,
d) záruční i pozáruční servis bude prodávajícím prováděn v místě instalace zboŽí. Prodávající

se zavazuje neprodleně se spojit s kupujícím neprodleně po nahlášení závady kupujícím,
které musí být provedeno e-mailem na adresu prodávajícího:
czechia.order@lifetech.com, nebo faxem na číslo: +42o 235 364 3L4

e) prodávajícíse zavazuje zahájit práce na odstranění závady, která byla nahlášena vsouladu
s předchozím odstavcem této smlouvy, nejpozději do 72 hodin,

I záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboŽí projeho vady, za
které od povídá prodávající,

g) 7áruční lhůta uvedená v čl' V odst. 1- písm. a) se automaticky prodlužuje o počet dní, po
které nemohl být přístroj používán.

2. Prodávající se dále zavazuje, že poskytne kupujícímu pozáručníservis, a to po dobu běžnou
pro tento typ zařízení - nejméně pak 5 let od dodání přístroje

VI.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

].. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude kupujícív prodlení s úhradou ceny plnění
ujednané podle této smlouvy, je kupující povinen zaplatit Úrok z prodlení maximálně
v zákonné výši'
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3.

V případě, že bude prodávajícív prodlení s plněním podle této smlouvy, je povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši o,0I% Kč z kupní ceny dle této smlouvy za každý den
prodlení.

Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti'
Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

vlt.
odstoupení od smlouvy

od této smlouvy lze jednostranně odstoupit stanoví-li tak obecně závazný právní předpis a
nebo pro podstatné porušenítéto smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se
zejména povaŽuje:
a) na straně kupujícího nezaplaceníkupníceny podle této smlouvyve lhůtě delší30 ti dnípo

dni splatnosti příslušné faktury
b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně předmět této smlouvy nebo překročí a

včas
odstoupení podle této smlouvy musí být v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně.
Úeinty odstoupeníod smlouvy nastávajíokamžikem doručení písemného projevu vůle druhé
smluvní straně.

VIII.

ostatní ujednání

1. Nabytí vlastnického práva se řídí ustanovením s 443 a násl' zákona č. 51'3/1'991 sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že při dodávkách zboží, které svěří dopravci nebo
poště, zajistí pojištění takové dodávky.
Prodávajícíje podle této smlouvy povinen zbožízabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem,
který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, popř' způsobem potřebným k uchování
a ochraně zboží.
Kupující se zavazuje, že pro zboží a jeho instalaci, které bude dodáno podle této smlouvy,
vyčlení vyhovující prostory, které budou mít běžné (obvyklé) hodnoty vlhkosti, prašnosti a
elektrickou instalaci, která bude schválena podle příslušných technických předpisů.
Nebezpečíškody nazboží přecházína kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu'
Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou ke splnění
ustanovení 5 1'47a zákona č. 137/2006 sb', o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

2.

2.

4.

5.

6.
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3.

tx.
Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou
písemného dodatku.
Závazky z této smlouvy se řídíčeským právem'
Právnívztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právnípoměry z ní vznikající a vyplývající,
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku, zejména pak
ustanoveními 5409 a násl' tohoto zákoníku.

4. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou
k dohodě budou spory řešeny příslušnými soudy ČR.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a
projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a

cestou a v případě, že nedojde

že byla ujednána po vzájemném
srozumitelně, nikoliv v tísni za

ná padně nevýhodných pod mínek'
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran

obdrŽí jeden.

1 l- -12- 2012
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CENOVA NABIDKA

ŇaoioŘá cisto Datum

05.11.201220853005

PopisMnozstvi Katalogove cislo Cena CZK

1

2

2

4462921

4474779

4464747

4467742

TRN00249

TRN00243

ED000651

4480285

4480449

Personal Genome Machine (PGM) Svstem
Benchtop PostLiqht(TM) semicoriductoí-ba'sed seouencer (PGM) and
oreconfióured To"rreht S'erver containino Torrent Sóftware Suite íor base
ballino aňd maooino and web oortal acčess for data review and sharino.
resuřino in mássivélv oarallel'seouencino and orimarv data analvsis iň'

aooroxiňatelv 2 hour's.'The svsteň incluďes fieÍd instállation. ondvear
wárrantv, and training for 1 x át a Life Technolooies Application
Support'Center (ref ŤRNo0249). Training offeriňg is ýálid until 90 days
aftéi instrument jnstallation.

Please reoister for trainino at
https://leařn.appliedbiosyštems.com/semicond uctorsequencing.

Ion OneTouch 2 Svstem
The lon OneTouch(TlV) 2 System simplifies the workflow for the lon
Proton(TM) seouencer'and énables reproducible temolate oreoaration in
hours. The'lowjcost, benchtop system'is comprised oTtwo boňponents: one
combines amplification and lon Sphere(TM) particle recovery into a
sinole automáted orocess (lon oňeToučh(TM) 2 lnstrument)-. the other
autómates lon's pioven máonetic enrichm'ent brocedure forišolating
temolate-oositivei lon soheré(TM) oarticles (loh oneTouch(TM) ESř The
Ion bneTbuch(TM) System sfreairilines the'overall lon seqi.renóinq workflow,
yields significailt tiÍne'savings, increases sequencing prodLctivity'"and
accelerates scientrtrc d rscovery.
Ultra-Turrax IKA Tube Drive for PGM
Compact benchtop device for templated bead preparation.
NextGENe SM/ for PGM academic, network

PGM Svs Ooerational Tro(2davs LT Center)
loN PGM Svštem ooerationá'TrairÍno at Life Technolooies Site:
2-dav Trainiňo for 1 índividual at a LifďTechnolooies Aoó|ication
Supóort Centěr. lncludes training materials, rea!'ents, 'cbnsumables and
lunch.
Travel and other incidental expenses relating to the training are the
responsibility of the attendee.'

DNA Librarv Prep Tro (1 dav in-house)
DNA Librarv Preoaťation-Třaininl: '1 dav couťse for 1 individual at a
Life Technólooieš Aoolication Suboort Óenter. involvino classroom and
laboratory sec"tions for genomic libiary constrúction and important
essentialš for oualitv co"ntrol'
Tuition includeš:- laboratory reagents, consumables, course materials
and lunch.
Travel and other incidental expenses relating to the training are the
responsibility of the attendee.'

POWER coRD EuROPE (X/REF: 099914í5)

lon OneTouch 200 Template v2DL.Kit
Kitted reagents for '10 templ'ated bead pr-eparations on the lon
OneTouch(TM) System in the DL qonfiguration at 200 bp run configuration
for lon 314' or loď3'l6 or lon 318 Chipš
ION PGM CONTROLS KIT
Control DNA and sequencing controls for three reactions, control
libraries for 100bp, 200bp an-d 300bp run configurations.
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Datum

05.11.2012

Mnozstvi Katalogove cislo Popis

4480445

4480217

4462923

446661 6

1

1

1

1

1

1

1

1

44666'12 E-gel lmager with Blue Light Base Kit

lqn PGM Sequencinq 300 Kit
Kltted reaqentŠ for 4 seoTuen_cing.runs at 300 bp run configuration forlon 314 or-lon 316 or lori 3'lB Óňipš -

lon PGM lnstall Kit
lon PGM(TM) lnstallation (it. ThisJ!! is used by the Field ServiceEngineer for installation of the loň-PGMiŤM)-tňštňment.
lon Torrent 3í4 Chio
lon 3'14 Chips for B seciÚencing runs
loN 3í6 chio Kit
lon 316 Chips'for 4 sequencing runs

Cena CZK

4471269

zGIISCIONP
GMSYS

zGEXSCES
ZGEXSCONET

OUCH

czcAoo1
czcA001

l9n XpressTM Plus Fraqment Librarv Kit
l\ltteo reaoents tor enzvmat-rc shearing anďsample preparation of up to
2^0 DNA liĎrqries for loň Torreni semlďoňaucjói.-5á"eo sequenclng'
_Syogo-rt-s í00 and 200 bp run confi$uňtionš. --
AB AssURANcE loN PGM sYš 1PM
Premium service contract includes onsite service by trained personnel,
with coverage of all parts, labor anď traÝóllň áďJitjon to onepreventattve maintenance visit per vear (2nd vear).
Rapid Exchange, loN oneŤoúch ES
RAPID EXCHANGE ONETOUCH

ups

QUIBIT 2.0 STARTER KIT

Celkem 2.645.518,36

Sazba DPH

20,00%
Celkem bez DPH

2.645.518,36
DPH

529.103,67

Celkem bez DPH 2.645.518,36
DPH celkem S29.103,67

Gena vcetne DPH 3'174.62ž,03

VAZENI ZAKAZNICI.
V PRIPADE OBJEDNANI UVADEJTE VZDY CISLO TETO CENOVE NABIDKY.

Pl,eQpokladana, dodaci doba: 4-6 tydnu
Fakturace: oo dodani
lnstalace: sbucasti

life_Technologies Czech Republic s.r.o., se sidlem Kren_ova 1, praha 6,lSC: 16200, žapsana v-gbgíródňrm réÉirřtu íěbřliéřúěšTsŘýin šóLoem uPraze oddilC, vlozka 6T840,-

CENOVA NABIDKA

Nabídka císlo

20853005
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:::.+y.iÍL:l[?.^!.'].^9'^{:P.|.1YT.'-S^19^LE-9ry9:]!A|1L]!D BlosYsTEMs zA PoDN,4ÍNEK UVEDENÝcH NA PRVNÍ sTRANE Tero ceruóve ŇÁitoKY A VE VsEoBEcNÝcH PRoDEJNÍcHPoDMíNKÁcH (PRÍPADNE PoDN,líNKÁcH PosKYToVANÍ sLUzEB) NA DRuHÉ sTRANE NEBo JlNDE sPoLU s ToUTo cENovoU NABiDKoU.



/

Všeobecné prodejní podmínky- Ceská republika
článek1obecnáustmoen avšech d;Išj.h p:iiaý:t-]r_l apoplat1rů, které budou splahé (v1)gocr1wL1lu nebo za.]ako,Íoll! nepřimou škocu vaftio:1 1 Týo 1/šeobecré prode]ni podm1nl]r (.podilínký') řjcí veškeré zákffilken

ad skpnJ LT k lom' aby doruéna prottt*ty l pishý:'a shiby k nejbliŽšímu Ld<ové smlul.
1 2 ctnová nabidka ze stúy slapýtl LT1Ň zak@it nepfudstafuJe přlněenému datu s ohi;dem ná soou v,itobni a přeiram1 iapacri'u
nabídku, a1e poue rýzru k pieri1oŽeni labi dky Ňeni-.lt rys ornĚ lleden o ynak, spalečnást IT neponese odpovi,]nost Čtmex tz častxy uetovmé za instďačni pr áce

Čtmetu ltaly ;iffi*,ř'ffi#;'::;:;H^:''!,:i;i''il1i..lď,";i:J;, :*ltÍnt:"*";1li#;;ři;;;';ť.r.- ňuij;nl ii,r.t."u

'2.l -Neni_li 
pÍsemě dohodnuťo ]1nák, zaltmil úradi faktwvmé ókamžlLě doíupnou 

"enu 
aÚč|ovat záklnikoui1.1i1uLl_<"tiu rdi:éni

čá5tl3/ v pLné ýši lez Zá! očttnl nebo prctinároku do.3 0 (řicetr) dnů oprott ceně u'rer1ené ve slíl@á' pluj 
'lak]a,Jy 

na i íL'J"J"i 
' 
p.ll.1 

_ 
Čleek 13 PoYimosi 7í*ffi&4cie 1ne (rysťalen1) faktury s'{ap'ť jr Platby budou lnreny v měně 13 1 Zak,nik rla své nákLady Po.]qtne společňosft IT ve

a na úče| uv.de1ý na la]ť[ře clálek8 Zachováni Ýlafuického PIáva a riziko sm:mlťeLné a pouŽrteLné fomě veškeÉ mrma.e a uda]e

d' :mjm ne]:'o vyzvednut]m -!rÚdltÍ; nebo pos]qtnutjm sižeD' můŽe u yakélnkols profuktl nepřecház1 vlastnrckJ p t alo k'praálta)m na 
'InuLne 

k plněni |éto snlfuty,

23'zapl.dťbypo splatnostLmůže spabčnoý LT,ibveÍzakfuík,)r 1íi*Pr'*;ť'-TJŤ:';''[]ijiT:,r':i'ilŤ.::'#)'ff ;tiH.f;:i:;ii.',#';:;j"f,#Ťti'a,*x:*
úrokvmaxlmáLnj zákomé rýšl Zákenlkodšýadnisklpbfu LTza .z'kům vsouvrsloíL s]áq'nkoliv níokem tiet1 osoby v|om smyslu' Že

zástupct pír wLáháni n€uhru€ných částek za|rmieň sr společňosí /I lyiraaje právo činrt veštere ukony J'i"Áiío J*t","tui ]ď.éhokollv ;L-uhu té.o třeti osoby, Ze]ména

31-An1ž by iim byla dotčena da]ši práva aopramé prosřeďcy nebozečleněnyďoprcdulrtúzr*i^ka,atLat na:a,1ostsh.pryrT ,r,p,rytť

dobrovolnou dohodu s věřlLe11 nebo le na něj uva1ena (nucená) správa, rran,in;no pi|eti'. urtnnoo*' 
_nu_"ie"r'ř ' 

lrcinčnich šítcich
1e na ně1 prch1ášer kod<uz nóc vstoupi do likvidace nebo obdrž1 ČlánekgKontrolaapieÚeti :ák;i;;,'
Žádos| opovimé mšení, (iL)přestme lykonáva| podn1kaťei'kou 91 Pň rlodmi proauta a cokončeni poslq'ťoými s]úeb zlkefik
člmoď nebo La:o shtečnÓsť ]LrcZl, (i])pmši své povrmosťl pod1e zkariralu)e'zda'ijra41k )ner'qivadyas)ažq7nedostatl1 Čtanetl,rnůare

Článek4PrávadušemihDvla9tnictÝi 
masezaťÓ,žezakaaíkprÓďjJEanebaskiblpielza1 lnlany tve1sorir.ýslomt-uve,1ary ltě,,ltopliÁi'kach'neúdou

1 1 Z/JkEnjk beft rra vědomi, že 
'eškrá 

práva dušemjho vlas|n j.t!j Člmek l o zárukv 
žádná prohlášen1, závadq nebo s_Lby připsate1né sp a!eŮ16ti LT lLebo

iúcf;i: práva' ocbmé minlr/ fimy, žádostl oregistrarl sn'opěan€nj-lip1semědohodnuto]:nak spoJe*osrlr:iruiu]e'Že n.tul""_l'_p""-,eprlaLyspotlčnďt!LT

ýl&icb\ta) ]sou ma].tkem delawďeské s|ol.čncs|r Lile uvedenltispecLflkaci ýa.1ic1ch se ri':a"r."pi"l** pi'-j"aái|" i;ř"i';ó;;q'

pod]Lynanr'h nedosia'Ju na stf,aě proca|ai způsobenému nebo souíise;icímu s veškerá oJ"t l urt-o""r'l nebo č&|i u.tmoveíi Lěclio poclnirek4 2 Pokud podle Jakékoliv sn'fury spahčnost LT, za]ffiík neba Q) mě]š]mi srLmi, jako 1e zlrat' nesprávlé napěti' lápiíaré 
^it'iu|i 

pi.; pr^tna , i't"'a

asouh]asi stim že společnosť LT Carp' )e ve lŽ.atll Éprbin pisemého povÓLeni rd slzpry 
'i 

(g,ružjuanim'nebo údrŽbou 1ri."utot'"u'rr.t"tn;ni |ÉtDsfi!úw&iernLhorlastnrctý[zevšechsfril'tieiíopráménouosobou prcdukú z:tmlken n"uhodnjm nábo-rrepÍirněřentlm způsobem,43 ve lztehu kpraútiam podle ráo s''jfu'Ť'.kt€: ]:!u Že]ména-lii nedodrženi páL:rnů nebo prcvoních'návoJůl Člmek15RoznoaneplávoasoudnipříslÚno9t

- slalpi? LT,wk1dspaleáJ6' JTpjsemě n€u!ed]a, Že ]ezakenjk piis]Gnosť5o;,lyČe5kárepub1iiry

:iT}#ř"J'Txl""ů'.n'oljUeskff lntmn(e'k1 FlďŽ.oi] :JJ]il:i "i:'r'4i"[""'í*.H'joj-",}l'i'ii"]lT,,l!jr",''I; -hone.skpt}y LT, a bez výs1omého pisemého poÍo]eni sh.1pJlry I'I nesdě]j 1iné r_ež původnl misto
Lfo.rniomacetřetimosobafr Zaka-TlkLýn.lntoma.e.n)pouÉUeplo ro j 1'př]padě poďíní opo,Js|atně!é avčasné rEklfunace společ[ď']
] akýkol1!_J Lný úč€] než prc úče1y zmýšiené tou|o s'dava, polr:i 

'Zťýkajj.í 
se p;uš€n] ZmrL1prodlťni může sp ckčnas: IT d|e slého

ta|.ovéirfomacene1sounebÓsen€sťmouvše.becrÉnámýni(injm uvaŽen1 zdma r,alradiq ópravLt nebo uprjvrt prorfu}ďy rebo za
rpůsobem než PÓfuš€nlm t]hcLo :lán|ru) nebo pot:ld 1e zái.enik takoýéProdukq\tžtr1t.e1áu,Jenunebo1e1ipils]ušnoučást''a]enebur]e
zákomýrn způsobem nez]:ka1 od tietj osoby' Lterá mi práJo sdéLrt m]t ca1i] odpoiěr]nost vů čt zektnjkrl,i
ťako!é frfmace, nebo poLld ]eJlch sděLen1 neryžadqe piislušný 1O4 Vráceni pra&aJďů spaleě16n J7 V souvrslost] se zimčnisoudnebojinýuiadpodlepi1s]ušnéhopráva rek]maci Je možné pow€ po !řed.hozim pisemé[ s]ub]asu ana

Článek6\.yš.imc61'pclzčilostLTneni..dpo!*házákffiikný]z, ;:tr-#3'jíi:áf[y:;IfilTr*ir::::#:rTiHiT'
Žádné zirďy n<bc škodu, EÍďoúakaak rtpi přímo r,e1r nepřimo i05 Šryjrmkoú u:imovei] tohoto č]anku ]o sÉ tjmto lY]učují
v důs1edlu dodávek pr acl'tktů nebo posl+to!'áni sl'ř€l, kteremu ] e veškeré ry:sJolmé nebo túpLrciini podmi]d.J, zálky a pfoh]ášení
uabráněno nebo Ltelé j! zt:Ženo ú zpožděno nebo se sLme ]0ó VeškeÉ zru19'p..cte ťohoto č]tría]O iu i1'tujl nýh'"dn;
zekononrlkého h]ediska neefet'tlmim na zákLajě událostl mr,o zak@lk-a,)saÚzcelafrepřevoditt]néa1alqko1]vpol.ls'c1e]icňpřevo,1
přLmsenoukonLt1usts;rp!ryLT(',Atlák\ýlyššíflet') auLor.a|rc\'čLn!lulozálÍlneplatnou '
ó 2 veškďé povrrnostL sldiptry^ LTze sfrJav$ budou ]]ozasLaveny po
dabu fu1d6ti wšší mocr Polld foJáJdj všši fto.l Lrvá déle n€ž člmekl1 odpovědnoí
60(š€d€sáť) dnů mužt kte:íiolrv smlumi stf,mi salaw úončlt 11 1 Nlt' co ;e uvedeno vLěchLa pcr1nbltach neq,lučuje mr
okffiržjťou l{'pc!ědí b€z Jakéko]rv odpovédnoslL virč: cl,"úé sm]umj neomezl.1e odpovědnos1' ift}pmy LT z; útti nebo {mu la'zdraví
stÍďrě sW]lmkou .Óha k rukenlk 

'ďJstává.spol€ižtrn. 
,T způsobenou ner1balostí sfo4rlry lT úL žádncl j:nou odpcvědnos|

odpovědIý Za úlradu Za ]akékoliv prcrlúťj ladffii freba s!užb)} v:ozsahu' vněmžllneJzevyloučrtnebconezitzezákona
poskl'hlu|É !řed Limlc ukončením ] 1 2 AnÉ bytim byl dotče;č1mek ] ] ], společňff' 

'Tnenes€ 
žádnou

člmek ? ceny a dodán ;,Ťůl'frlť ."íiii;j" iffi:l" ,' ","jJi,'"''ill' ,"ffif""l7 1 }Jeni_Ll stďlovenc llnak' budou p/a'Lt', 
_dodá|y. 

CIP Ěřerala v11,lýva]1c1 ze zakona nebo ]inak nebo ýslomfrr nebo implrcrlníml
a poJistnÉ !Ťiaceno do) (n.oÉm }aoI, (',cÍF') aďesy zákaaka poa.:ntmr, smlouuy za;íoúoilv piinou Áe:r nepiimáu ztrátu
a.enz pld4ukfu budou aIP v€škeÉ .env ]sou uváděly bEz DPH (r):ish, (l!uaqů' iIll)přijmu,' (1V)Žakázek' (v)Fjnosů'


