»

„ORIGINÁL"

Konzolové vertikální frézky a soustruhy s
příslušenstvím"
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Identifikační údaje:
Dodavatel:

^..

^1

Ing. Zdeněk Červinek - ředitel společnosti

Tel.:
Fax:

241 774 596
241 771 218

1C:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

II
B

Síťařská 1/3,147 00 Praha 4

Kontaktní osoba:

e-mail:

ř;

TST servis a.s.

Ing. Petr Cejnar - obchodní náměstek
info@tstservis.cz
00548880

CZ00548880
Česká spořitelna a.s.
1217154339/0800

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 148

PŘÍLOHA C. 5 - OPRAVA C. l PŘÍLOHY C. Ib - „UNIVERZÁLNÍ HROTOVÉ
SOUSTRUHY A KONZOLOVÉ VERTIKÁLNÍ FRÉZKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM"

Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

Identifikační číslo zadavatele:
Adresa sídla:

l

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
„Konzolové vertikální frézky a soustruhy s
(.6
příslušenstvím"
Střední škola elektroteclmiky a
strojírenství
00639133
Jesenicka l, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.,

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

ředitelka školy

j
'_í

)

Položkový seznam strojů a příslušenství, jejichž dodání zadavatel předpokládá a přehled
nabídkových cen, které uvede dodavatel pro část veřejné zakázky č. Ib - „Univerzální
hrotové soustruhy a konzolové vertikální frézky s příslušenstvím" s uvedením požadovaných
parametrů jednotlivých strojů a příslušenství

Konzolová vertikální frézka s číslicovou indikací polohy

Požadovaný
počet kus u: 6

Maximální cena
bez DPH

Nabídková
cena bez
DPH

Parametry stroje
Rozměry upínací
plochy stolu

mia. 1400x350 mm

Pracovní zdvih v ose X

min. 1000 mm

Pracovní zdvih v ose Y

min. 300 mm

Pracovní zdvih v ose Z

min. 400 mm

Kužel vřetena

1S050

i
•~%

Vlastnosti stroje
Plynule měnitelné
strojní posuvy ve všech
třech osách X, Y, Z
Rychloposuv v osách

X, Y, Z

i

^m
— ;!;3S

ANO
ANO

6.132.631,82 Kč 6.122.480,-

Konstrukce stroje je
uzpůsobena k
dodatečné montáži

dělícího přístroje s
náhonem, odvozeným
od strojního posuvu
stroje
Zajištění funkce
sousledného frézování

Bezpečnostní
poloautomatické
pracovní cykly v jedné
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Bezpečnostní pokles
pracovní konzole
(stolu)

ras
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Příslušenství

l

Název:

Počet kusů:

Svěrák pevný 125

7

Svěrák otočný 125

7

Redukční pouzdro
ISOSO / 40
Upínací pouzdro
(frézovací hlavička)

7
7

923.626 Kč

919.3201-

ER40
Sada kleštin ÉR 40 a

7

klíc na matice kleštin

i

Universální dělící
přístroj

3

Otočný stůl ruční

l

Svěrák otočný a
skJopný

5

ť

Univerzální hrotový soustruh s pracovní plochou 1000 mm a Požadovaný
digitálním dvouosým odměřováním počet kusů: 5

VŠE

.a
;a

^m

Maximální cena
bez DPH

Nabídková
cena bez

DPH

Parametry stroje

Výška hrotu nad ložem
Šířka lože

m

min. 150mm

•m
min. 340 mm

Vzdálenost mezi hroty

min. 1000 mm

4-čelisťové sklíčidlo s
přírubou o průměru

Iks

m
•^&

200 mm
Mikrometrická

narážka podélná,

l ks

metrická CE
Vrtání vřetene
Vnitřní kužel hrotové

objímky koníku
Zdvih pinoly koníku

3.522.646 Kč 3.513.980,--'

min. průměr 50 mm
Morse 5
min. 160 min
Speciální Dříslušenství:

Pevná operka (l kus)

10-115mm

Valivé vložky pevné
operky

sada 3 ks
Nabídková cena celkem bez DPH

10.555.780,-

DPH

2.216.713,80

Nabídková cena celkem včetně DPH

12.772.493,80

Dále se požaduje záruka za jakost v minimální délce 24 (dvacet čtyři) měsíců pro každý ze
strojů či příslušenství uvedených v tabulce výše, není-li v tabulce uvedeno jinak. Zadavatel
upozorňuje, že v rámci hodnotících kritérií bude zohledněna záruka za jakost delší, než je
požadovaná minimální záruka dle předchozí věty, přičemž maximální doba záruky za jakost,
kterou může dodavatel nabídnout činí 60 (šedesát) měsíců.
15b

Současně zadavatel upozorňuje, že případný servis v průběhu záruční i pozámční doby musí být

prováděný na území České republiky, přičemž zadavatel požaduje dobu nástupu servisního

technika k odstranění závady v místě plnění do 3 dnů od nahlášení závady. Zadavatel upozorňuje,
že v rámci hodnotících kritérií bude negativně zohledněna doba nástupu servisního technika

l přesahující 3 dny, přičemž maximální doba nástupu servisního technika činí 5 dní od nahlášení
[závady.

Nabízená
záruka za

Název stroje či příslušenství

i Konzolová vertikální frézka s číslicovou indikací polohy včetně příslušenství
Univerzální hrotový soustruh s pracovní plochou 1000 mm a digitálním dvouosým

Nabízená
doba

nástupu

jakost

servisního
technika

24

48 hod.

24

48 hod.

odměřováním včetně příslušenství

Součástí nabídkové ceny je i doprava a instalace přístroje a veškerého příslušenství, seřízení
přístroje a zaškolení personálu zadavatele pro práci na strojích.
Termín realizace této části zakázky je do 30.11.2018.

„s
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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha - pól růstu ČR

PRAIHA
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PŘÍLOHA C. 2b ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KUPNÍ SMLOUVA

}

NA DODÁVKU KONZOLOVÝCH VERTIKÁLNÍCH FRÉZEK A SOUSTRUHŮ
S PŘÍSLUŠENSTVÍM K ČÁSTI Ib VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - UNIVERZÁLNÍ
HROTOVÉ SOUSTRUHY A KONZOLOVÉ VERTIKALNtj'REZKY S
PŘÍSLUŠENSTVÍM

l
zavřená mezi

l

TST servis a.s.

a

l

Střední školou elektrotechniky a strojírenství
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TST servis a.s.

se sídlem: Síťařská 1/3, 147 00 Praha 4

1C: 00548880, DIČ: CZ00548880
zapsaná v obchodu ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 148
zastoupená: Ing. Zdeněk Červinek
č. účtu: 1217154339/0800
e-mail: info(%tstservis.cz

(dále jen „prodávající")
a

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

se sídlem Jesenická l, Praha 10 - Záběhlice, PSČ: 106 00
1C: 00639133, DIČ: CZ00639133
zastoupená ředitelkou Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D.
č. účtu: 2003760004/6000, PPF banka a.s.
e-mail: simona.nesYadboya@,ssesD l O.cz

(dále jen „kupující")
s

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a naši. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
kupní smlouvu

na dodávku konzolových vertikálních frézek a soustruhů s příslušenstvím k části Ib
veřejné zakázky - „Univerzální hrotové soustruhy a konzolové vertikální frézky
s příslušenstvím"
(dále jen „kupní smlouva")

l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ"), provedl kupující zadávací řízení na
uzavření této kupní smlouvy.

1.2. Nabídka prodávajícího se v rámci uvedeného řízení umístila jako první v pořadí, a
kupující tak rozhodl o uzavření smlouvy právě s tímto prodávajícím.

1.3. Účelem této kupní smlouvy je sjednání podrobných smluvmch podmínek pro
realizaci dodávky univerzálního hrotového soustruhu a konzolové vertikální frézky s
příslušenstvím prodávajícím a sjednám dalších podmínek plnění.
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2. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Předmětem této kupní smlouvy je sjednání podrobných smluvních podmínek pro
realizaci dodávky univerzálního hrotového soustruhu a konzolové vertikální frézky s
příslušenstvím prodávajícím a sjednání dalších podmínek plnění, jak jsou dále
specifikovány v této kupní smlouvě.

2.2. Na základě této kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět
smlouvy specifikovaný v příloze č. l této kupní smlouvy nazvané Příloha č. Ib „Univerzální hrotové soustruhy a konzolové vertikální frézky s příslušenstvím" (dále
jen „předmět smlouvy").

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Prodávající touto smlouvou prodává předmět převodu uvedený v či. 2. odst. 2.2. této
smlouvy včetně všech jeho součástí a příslušenství kupujícímu.
3.2. Kupující předmět převodu uvedený v či. 2. odst. 2.2. této smlouvy včetně všech jeho
součástí a příslušenství od prodávajícího kupuje a přejímá jej do svého výlučného
vlastnictví.

3.3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem dle či. 4.
této smlouvy.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena předmětu smlouvy činí částku ve výši
stanovené v příloze c. l této smlouvy specifikovanou jako „Nabídková cena" (dále
jen „kupní cena").
4.2. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny následujícím způsobem:
4.2.1. první část kupní ceny ve výši 30 % bude kupujícím uhrazena ve formě
zálohy na dodání předmětu smlouvy, a to na základě zálohové faktury,
kterou prodávající vystaví do 14 dní od podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami;

4.2.2. druhá část kupní ceny ve výši 70 % kupní ceny bude kupujícím
uhrazena na základě faktury, kterou prodávající vystaví do 14 dní od
podpisu předávacího protokolu k předmětu smlouvy při převzetí předmětu
smlouvy.

4.3. Pro fakturaci je rozhodující kupní cena uvedená v příloze č. l této kupní smlouvy.
4.4. Cena bude hrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím. Daňový
doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současné musí být
z daňového dokladu patrný popis předmětu smlouvy, cena za každou samostatnou věc
dle přílohy č. l k této smlouvě a celková cena za předmět smlouvy.
4.5. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový
doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými
právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné
údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém
případě
začnedaňového
běžet dobadokladu
splatnosti
daňového
dokladu (faktury) až doručením řádně
opraveného
(faktury)
kupujícímu.
4.6. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení kupujícímu. Kupující uhradí kupní
cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.
4.7. V případě, že kupující neuhradí, a to i částečně, některou z částí kupní ceny, má
prodávající právo od této smlouvy odstoupit, a to písemným odstoupením zaslaným
kupujícímu na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy.
4.8. V případě že kupující neuhradí, a to i částečně, některou z částí kupní ceny, je
prodávající oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z nezapl
acené kupní
ve
výši 30.000
Kč. ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení, maximálně však
5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy na adresu Dubečská 1542/34, 100 00
Praha 10 - Strašnice, a to nejpozději do 30. 11. 2018, nedohodnou-li se smluvní
strany písemné jinak. Rádným dodáním je dodání kompletního předmětu smlouvy,
resp. všech věcí s jejich součástí a příslušenství uvedených v příloze č. l této
smlouvy.
5.2. V případě, že kupující bude požadovat dodat předmět smlouvy na jinou adresu, než je
uvedena
v odst.předmětu
5.1. tétosmlouvy.
smlouvy, je povinen tuto adresu sdělit prodávajícímu 14 dní
před
expedicí
5.3. Náklady na dopravu, dodání a instalaci předmětu smlouvy včetně veškerého
příslušenství,
seřízení pnstrojů a zaškolení personálu kupujícího pro práci na strojích
nese
prodávající.
5.4. Prodávající je oprávněn splnit dodám předmětu smlouvy i prostřednictvím smluvního
přepravce, nicméně prodávající i v takovém případě odpovídá za přepravu, dodání a
instalaci předmětu smlouvy včetně veškerého příslušenství, seřízení přístrojů a
zaškolení personálu kupujícího pro práci na strojích a nese veškeré náklady s tím
související.smlouvy
Prodávajběhem
ící je také
povinen zajistit vhodné a bezpečné zabalení a zajištění
předmětu
přepravy.
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5.5. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy je kupující oprávněn
požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny nedodaného
předmětu smlouvy, s jejichž dodáním je prodávající v prodlení, za každý den
prodlení.
5.6. Vlastnické právo k předmětu smlouvy dodanému prodávajícím kupujícímu dle této
kupní smlouvy přechází na kupujícího jeho protokolárním převzetím.
5.7.převzetím.
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přejde na kupujícího jeho protokolárním
6. JAKOST ZBOŽÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
6.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy v jakosti a provedení určené touto
smlouvou a její přílohou. Prodávající se tedy zavazuje dodat takový předmět
smlouvy, jehož technická a jakostní charakteristika splňuje požadavky, které jsou pro
daný druh zboží obvyklé.
6.2. vProdávaj
ící poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodávaného předmětu smlouvy
trvání 24 měsíců od uvedení předmětu smlouvy do provozu.
7. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

7.1.podmínek
Prodávajístanovených
cí se zavazujvetétoposkytnout
servis na dodávaný předmět smlouvy, dle
smlouvě.
7.2. V případě vzniku závady kupující kontaktuje prodávajícího, sdělí mu podstatu závady
a prodávající se zavazuje zajistit nástup servisního technika k odstranění závady
v místě plnění této smlouvy do 2 dní od oznámení závady. K odstranění závady
v době trvání výše poskytnuté záruky za jakost se prodávající zavazuje případnou
závadu odstranit do 7 dní a v případě pozáruční opravy proběhne oprava stroje dle
domluvy smluvních stran, přičemž tato věta nezbavuje prodávajícího povinnosti
k nástupu servisního technika ve výše uvedené době.
7.3. Prodávající se zavazuje dodat klíčové náhradní díly nejpozději do 2 dní od
objednávky kupujícím v případě, že předmětné náhradní díly má prodávající skladem
a do 14 dní od oznámení závady kupujícím, pokud se jedná o náhradní díly vyráběné
na dodání, resp. prodávající je nemá skladem, nedohodnou-li se smluvní strany
prokazatelně jinak. Klíčovým náhradním dílem se pro účely této smlouvy rozumí
takový náhradní díl, bez kterého nemůže předmětný stroj plmt svou fimkci, nebo je
jeho používání značně ztížené, či ohrožující.
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8. TRVÁNÍ A UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1.uveřejnění
Tato kupnív sml
ouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
registru smluv (blíže viz. či. 9.).
8.2. Platnost a účinnost této kupní smlouvy zaniká:
8.2. l. odstoupením od kupní smlouvy,
ř.

8.2.2. z dalších důvodů stanovených občanským zákoníkem.

8.3. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v případě, kdy kupující zjistí,
že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Odstoupení je
účinné okamžikem, kdy dojde prodávajícímu.
8.4. Od této smlouvy může kterákoliv strana odstoupit v případě podstatného porušení
smlouvy druhou smluvní stranou. V případě, že se nejedná o podstatné porušení
smlouvy, je odstupující smluvní strana povinna poskytnout porušující smluvní straně
lhůtu k nápravě.
8.5. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení prodávajícího
s dodáním zakázky delší než 30 dní, neuspokojivá úroveň poskytovaných
doplňkových služeb, neodstranitelné vady plnění či prodlení kupujícího s úhradou
kupní ceny delší než 30 dní.
8.6. Kupující i prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od této rámcové dohody
z důvodů uvedených v zákoně. Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od této
rámcové smlouvy v případě, že dodavatel nedodá zboží dle této smlouvy.

9. DOLOŽKA O UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Střední
škola elektrotechniky a strojírenství.
9.2. Sml
uvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě za důvěrné
a nemají zájem na jejich utajení.
9.3. Smluvní strany potvrzují, že žádná ze skutečností uvedených ve smlouvě
nepředstavuje předmět, ke kterému se vztahují práva na ochranu duševního
vlzákona
astnicč.tví,89/2012
ani předmět,
který tvoří obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
9.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém jejím rozsahu a uveřejněním
osobních údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o
registru smluv.
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10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna
postoupitdmhé
právasmluvní
a závazky
z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného
souhlasu
strany.
10.2.Prodávajícíje osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e)
zákona č.v platném
320/2001znění.
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů,
10.3.Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění
svých poviimostí přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobmmi/citi vými
údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k
těmto
údaj
ů
m,
k
j
e
j
i
c
h
změně,
zni
č
ení
či
ztrátě,
neoprávněným
přenosům,
k
j
e
j
i
c
h
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
10.4.Kupující je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této

i

smlouvy minimálně do konce roku 2030. Kupující je tedy povinen minimálně do
konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
realizací předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných
finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním
nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a
orgánů EU (např. NKU, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský
účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán. Platební a certifikační orgán,
popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a
ES). Prodávající se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kupujícímu nebo jím
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace
projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu,
účetní doklady, vysvětlující informace. Prodávající se zavazuje poskytnout veškeré
doklady související s realizací předmětu plnění této smlouvy, které si mohou vyžádat
zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr. Evropské komise,
Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Uzemní finanční orgán, Platební a verifikační
orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a
předpisů ES. Těmto orgánům je prodávající dále povinen poskytnout součinnost při
kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako kupujícímu nebo jim pověřeným
osobám.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.Tato kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujednání v této smlouvě mají přednost před
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úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením
zákona. Na otázky v této rámcové dohodě neupravené se použije občanský zákoník.

l

11.2.Tato kupní smlouva byla vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v jazyce českém.
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení kupní smlouvy.

11.3.Dodavatel bere na vědomí, že se podpisem této kupní smlouvy stává v souladu
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
11.4.Tuto kupní smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
11.5.Smluvní strany potvrzují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, ten odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují
své podpisy.

11.6. Nedílnou součástí této kupní smlouvy je příloha č. l - Nabídkový list - Příloha č. Ib
- „Univerzální hrotové soustmhy a konzolové vertikální frézky s příslušenstvím".
Prodávající:

V Praze dne 18.6.2018

TST servis a.s.
Šífafská 1/3
14700 Praha 4

TST servis a. s.

Ing. Zdeněk Červinek
ředitel

Kupující:
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dne
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Střední škola elektrotechniky a strojírenští
Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.
ředitelka
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