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1. Smluvní strany
Městská část Praha 8
Se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 18048
IČO: 00063797
DiČ: CZ00063797
Zastoupená: Romanem Petrusem, starostou

(dále jen "Objednatel')

a

Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o.
Se sídlem: Žarošická 4395/13, Brno 5, PSČ 628 00
IČO: 00176150
DiČ: CZ00176150
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C,
vložka číslo 21999
zastoupená Petrem Mikulcem, obchodním ředitelem oblasti

(dále jen "Dodavatel')

(společně dále jen "smluvní strany")

uzavřely následující smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") dle ustanovení §2586 a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), a
dohodly se, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této Smlouvy
vyplývajících bude řídit tímto zákonem a zákonem Č. 121/2000 Sb., autorským
zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon").

2. Preambule
2.1 Dodavatel za podmínek touto Smlouvou stanovených provede Dílo

spočívající ve vyřešení požadavku na posílení výpočetního výkonu centrální
IFS (dále jen "Dílo") z důvodu plánovaného přechodu většiny koncových
uživatelů (stanic) na terminálový přístup k aplikacím pro Objednatele s tím,
že v této souvislosti smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva jimi právě
uzavíraná tvoří jediné a úplné smluvní ujednání upravující práva a povinnosti
stran v souvislosti s vytvotřením Díla touto Smlouvou definovaného.
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3. Předmět plnění
3.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele za cenu

a podmínek touto Smlouvou stanovených Dílo. Objednatel se zavazuje
zaplatit za řádně a včas provedené Dílo dohodnutou cenu a Dílo převzít.

3.2 Cena uvedená v čl. 5 této Smlouvy zahrnuje i podporu serverové a síťové
infrastruktury na 36 měsíců.

4. Způsob plnění
4.1 Produkt bude implementován a provozován na HW a SW platformě

definované v Příloze č. 1 této smlouvy.
4.2 Místem plnění se sjednává sídlo Objednatele. Toto ujednání nebrání tomu,

aby vybrané činnosti prováděl Dodavatel v místě svého sídla nebo své
provozovně. Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele.

4.3 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že při realizaci této Smlouvy a
plnění vzájemných práv a povinností budou při jejich organizaci a řízení
postupovat v souladu s touto Smlouvou.

5. Cena a platební podmínky
5.1 Cena, kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli za jeho plnění podle

této Smlouvy, CIn! 1.596.800 Kč (slovy:
jedenmilionpětsetdevadesátšesttisícosmset korun českých). Cena
nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH).

5.2 Cena uvedená v článku 5.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady
Dodavatele důvodně vynaložené při plnění této Smlouvy (zejména cestovné,
stravné, ubytování), které se Objednatel zavazuje uhradit na výzvu
Dodavatele.

5.3 Daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené v zákoně o DPH, dále pak musí mít i náležitosti stanovené v
zákoně o účetnictví. K dohodnuté ceně Dodavatel při vystavení daňového
dokladu připočte DPH dle sazby platné k datu zdanitelného plnění a druhu
plnění a Objednatel se zavazuje celou částku uvedenou na daňovém
dokladu řádně a včas uhradit.

5.4 Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura se
považuje za doručenou též pokud se ji nepodařilo doručit pro nepřítomnost
adresáta, ač byla zaslána na adresu sídla Objednatele uvedenou v této
Smlouvě nebo dodatečně Objednatelem oznámenou jako změna sídla, a to
třetí den po jejím prokazatelném odeslání. Ceny za plnění jednotlivých etap
plnění resp. Díla budou uhrazeny na běžný účet Dodavatele uvedený na
daňovém dokladu. Za datum úhrady se považuje den připsání částky ve
prospěch účtu Dodavatele.
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5.5 Případné nedostatky daňového dokladu, které nejsou na překážku provedení
platby, nemohou být důvodem pro neprovedení platby v termínu splatnosti.
Na výzvu Objednatele vystaví Dodavatel bez zbytečného odkladu opravnou
fakturu s odstraněnými nedostatky zjištěnými Objednatelem.

5.6 V případě prodlení s platbou se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli
úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Dodavatele na náhradu vzniklé
škody.

6. Ochrana důvěrných informací
6.1 Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace, které vyplývají z této

Smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto
informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany.

6.2 Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace
a údaje týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo
s předmětem plnění související. Skutečnosti týkající se informačního
systému Objednatele a Produktu Dodavatele jsou považovány za zákonem
chráněné obchodní tajemství podle §504 občanského zákoníku.

6.3 Objednatel se dále zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace týkající
se duševního vlastnictví Dodavatele, zejména avšak ne výlučně, informace
týkající se Díla nabyté v průběhu implementace, školení a informace z
Dokumentace. Objednatel se dále zavazuje zajistit taková opatření, aby
veškeré osoby, které takové důvěrné informace musejí účelně nabýt, zajistily
jejich ochranu a nevyzrazení třetím stranám.

6.4 S odkazem na zákon Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,ve znění
pozdějších předpisů, se Dodavatel zavazuje učinit taková opatření, aby
osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této Smlouvy
zachovávaly mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech
(osobních či jiných), o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, včetně těch,
které Objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak.

6.5 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení
smluvního vztahu. '

6.6 Obě smluvní strany se dohodly, že informace o tom, že Dodavatel je
dodavatelem a řešitelem Díla pro informační systém Objednatele je informací
veřejnou. Obě Smluvní strany mohou tuto informaci šířit libovolným
způsobem.

7. Závazky Objednatele
7.1 Objednatel se zavazuje ke spolupráci a součinnosti při plnění této Smlouvy

způsobem a popř. v pokynech Dodavatele a bere na vědomí, že úroveň
kvality plnění dle této Smlouvy a řešení a naplnění stanoveného
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harmonogramu je závislá mj. na úrovni jím poskytovaných informací,
podkladů a součinnosti, a to zejména:

7.1.1.1 splnění předpokladůDodavatele uvedených v Přílozeč. 1 a
oboustranněodsouhlasenýmiprojektovýmidokumenty;

7.1.1.2 zajištění potřebných technických a organizačních podmínek
pro instalaci a testování Díla, zejména zajištění potřebné HW
a SW platformy a technické infrastruktury (připojení na
internet, vzdálený přístup, testovací prostředí apod.), jeho
zpřístupněnízaměstnancům Dodavatelea zajištění datových
zdrojů v dohodnutém formátu pro převod (konverzi)
základních dat a naplnění databáze;

7.1.1.3 předání veškerých potřebných informací a podkladů pro
plnění podleSmlouvy na výzvu Dodavatele, a to zejména dat
určených pro převod (konverzi) základních dat v
obvyklé kvalitě, lj. kvalitě, která nevyžaduje Čištění dat ze
stranyDodavatele;

7.1.1.4 zajištění součinnosti odborných útvarů, zaměstnanců a
dalších pracovníků Objednatele a jejich aktivní účasti při
plnění této Smlouvy,a to v souladu s touto Smlouvou a popř.
způsobema ve lhůtáchuvedenýchv pokynechDodavatele;

7.1.1.5 stanovení odpovědných osob oprávněných závazně řešit
a rozhodovatproblémyvzniklév průběhuplněníSmlouvy.

7.2 V případě, že se při realizaci plnění vyskytne potřeba konzultovat některé
údaje s odpovědnými osobami Objednatele nebo zajistit určité činnosti ze
strany Objednatele, zavazuje se Objednatel poskytnout Dodavateli veškerou
vyžádanou součinnost na základě specifikace předložené zástupcem
Dodavatele, přičemž tato specifikace může být zaslána mailem, faxem,
dopisem či při osobním jednání.

8. Vyšší moc
8.1 Jestliže není některá ze smluvních stran schopna dostát závazkům dle této

Smlouvy nebo je v prodlení z důvodu, že nastaly okolnosti, které nemůže
objektivně ovlivnit a které nemohla objektivně předvídat v dpbě uzavření této
Smlouvy (vyšší moc), potom tato strana nebude považována za stranu, jež
by byla v prodlení nebo jiným způsobem porušila ujednání této Smlouvy
a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší
moci. Působení vyšší moci je dotčená strana povinna bez zbytečného
odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8.2 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 kalendářních dní, je
strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto
Smlouvu písemnou výpovědí s 15 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná
dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

8.3 Pro účely tohoto článku se za vyšší moc považuje zejména, nikoliv však
výlučně, působení přírodních živlů vyvolaných jinak než jednáním stran této
Smlouvy, revoluční povstání obyvatelstva, trestný čin třetích osob (zejména
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terorismus), jednodenní a delší výpadek v dodávkách energií způsobený
poruchou infrastruktury nebo z jiných příčin nezávislých na vůli stran této
Smlouvy nebo legislativní změna bránící splnění povinnosti.

9. Záruka
9.1 Dodavatel tímto zaručuje, že Dílo podle této Smlouvy, bude-Ii provozováno

na HW a SW platformě definované v Příloze Č. 1 této Smlouvy a nebude-Ii
nějakým způsobem modifikováno, bude svými vlastnostmi odpovídat
parametrům popsaným v Příloze Č. 1 této smlouvy a vzájemně
odsouhlasených projektových dokumentech dle této Smlouvy po dobu 36
měsíců. Vadou Díla se pro potřeby této Smlouvy rozumí chybná funkčnost
Díla v podobě nedostatku vlastnosti Díla oproti vlastnostem uvedeným
v Dokumentaci. Záruční doba počíná běžet dnem písemné akceptace
Objednatelem.

9.2 Poskytnutá záruka se nevztahuje na závady, které vznikly na Díle nebo z
důvodu:

9.2.1.1 nevhodnéhonebo nesprávnéhoprovozováníči údržby Díla či
jiného plnění Dodavateledle této Smlouvy nebo HW a SW
platformy definované v PřílozeČ. 1 této Smlouvy nebo
softwareObjednatele;

9.2.1.2 neautorizovanýchmodifikacía jiných neoprávněnýchzásahů,
nebo nesprávnéhopoužitíDíla či jiného plnění Dodavateledle
této Smlouvy nebo HW a SW platformy definované
v PřílozeČ. 1 této Smlouvy nebo software či databáze
Objednatele;

9.2.1.3 provozováníDíla na jiné, HW a SW platforměnež definované
v PřílozeČ. 1 této Smlouvy;

9.2.1.4 použití softwarových aplikací nekompatibilních s Dílem či
jiným plněním Dodavatele dle této Smlouvy (za
nekompatibilní se považují zejména softwarové aplikace
neschválené ze strany Dodavatele);

9.2.1.5 selhání funkčnosti HWa SW platformy Objednatele či některé
jeho části;

9.2.1.6 nerespektování závazných doporučení Dodavatele
v souvislostis chybamidříve prokazatelněoznámenýminebo
prokazatelně neimplementuje Dodavatelem poskytnuté
řešenítěchtochyb;

9.2.1.7 v důsledku vyšší moci.

9.3 Vzhledem ke zvláštní povaze Díla, resp. plnění Dodavatele dle této Smlouvy
jako takového, Dodavatel nezaručuje, že Dílo či tato jiná plnění Dodavatele
budou fungovat v jiných kombinacích než těch, které jsou specifikovány
v Dokumentaci popř. ve vzájemně odsouhlasených projektových
dokumentech.
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I, Pro případ výskytu vady plnění porušující záruky poskytnuté touto Smlouvou
zavazuje se Dodavatel:

9.4.1.1 provést opravu chyb, tj. odstranit vady, které jsou příčinou
porušenízáruky;nebo

9.4.1.2 poskytnoutnové bezvadnéplnění nahrazujícípůvodní plnění,
u kteréhodošlok výskytu reklamovanévady;

9.4.1.3 u závady paměťových médií - nahradit vadná média
poskytnutím novýchbezvadných.

9.5 Pokud při odstraňování vady Dodavatel zjistí, že vada vznikla z důvodu, který
podle Smlouvy prokazatelně zbavuje Dodavatele odpovědnosti za vady, je
Dodavatel oprávněn požadovat od Objednatele náhradu nákladů
vynaložených v souvislosti s odstraňováním této vady, pokud mezi stranami
není dohodnuto jinak.

9.4

10. Odpovědnost za škody
10.1 Smluvní strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod

a činit veškerá opatření k zamezení vzniku škod. Dodavatel neodpovídá za
škody vzniklé z důvodů, které nejsou na jeho straně, zejména v důsledku
chybné obsluhy, neodborného zacházení, či užívání plnění či jeho části
v rozporu s doporučením uvedeným v Dokumentaci.

10.2 Smluvní strany odpovídají za škody, které způsobily porušením povinností
stanovených touto Smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem, a
to v rozsahu sjednaném tímto článkem.

10.3 Povinnost Smluvních stran k náhradě škody vzniklé porušeríím povinnosti
v souvislost s plněním této Smlouvy se omezuje na skutečnou škodu,
nevztahuje se na ušlý zisk, ušlý obrat, následné ani jiné škody; maximální
celková výše náhrady škody činí cenu plnění podle této Smlouvy. Toto
ustanovení bude aplikováno do maximální míry povolené českým právem.

10.4 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku
věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela do druhé
Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za nesplnění
svého závazku v důsledku prodlení druhé Smluvní strany. ..

11. Součinnost a vzájemná komunikace
11.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, jsou povinny se
vzájemně informovat o veškerých skutečnost, které jsou nebo mohou být
důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

11.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z tého Smlouvy tak,
aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých terminů a s prodlením
splatnosti jednotlivých peněžitých závazků.
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11.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této
Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být
učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Smluvní strany
výslovně sjednávají, že za písemnou se pro účely této Smlouvy rozumí mezi
stranami i běžná komunikace oprávněných osob prostřednictvím elektronické
pošty i bez zaručeného elektronického podpisu.

11.4 Oznámení doručovaná poštou se považují za doručena třetí (3) den po jejich
prokazatelném odeslání.

11.5 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této
změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozdějí do tří (3) dnů.

12. Ostatní ustanovení
12.1 Smluvní strany prohlašují, že touto Smlouvou vymezený předmět plnění a

podmínky plnění jsou dostatečně určité a srozumitelné; ve sporných
případech budou strany nejdříve jednat na úrovni statutárních orgánů se
záměrem dohodnout se na smírném řešení sporu. Komunikace týkající se
vztahu založeného touto Smlouvou nebo vztahu s ním souvisejícího bude
probíhat v českém jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.2 Jakékoliv závažné oznámení nebo zaslání materiálů včetně oznámení
o změně adresy, jehož zaslání je tímto vyžadováno, bude provedeno
písemně na adresu sídla druhé strany uvedené v záhlaví této Smlouvy.

12.3 Není-Ii v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně
platnými právními předpisy České republiky, zejména autorským zákonem
a občanským zákoníkem.

12.4 Tuto smlouvu lze platně měnit pouze číslovanými písemnými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5 Smluvní strany si sjednávají, že v případě, kdy porušení povinností některé
ze stran této Smlouvy založilo právo na náhradu škody nebo jinou sankci
druhé strany dle této Smlouvy a současně dle jiné další této Smlouvy, je
každá strana Smlouvy oprávněna požadovat jen jedno plnění na základě
jednoho a téhož porušení, tedy plněním na základě této Smlouvy nebo jiné
smlouvy zaniká právo na náhradu škody nebo jinou sankci vyplývající z jiné
smlouvy nebo této Smlouvy, které se týká jednoho a téhož porušení.

12.6 Stane-Ii se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným v důsledku
. rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu nebo bude-Ii některé
ustanovení zjištěno stranami jako neplatné, zůstávají ostatní ujednání
Smlouvy tímto nedotčena. Neplatné ustanovení se se strany zavazují
nahradit takovým novým platným ujednáním, které nejlépe odpovídá účelu a
smyslu původního neplatného ujednání.

12.7 Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nemohou být Objednatelem ani
Dodavatelem převedena ani zástavena ve prospěch třetí osoby bez
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany..
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Smlouva o dílo

12.8 V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu dle této
Smlouvy, a to na základě právního jednání kterékoliv ze Smluvních stran, je
Dodavatel vždy povinen upozornit Objednatele na možné nebezpečí zmaření
účelu této Smlouvy nebo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli
nedokončením předmětu této Smlouvy a provést nezbytná opatření potřebná
k zabránění takového zmaření nebo škody.

12.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných stejnopisech v českém
jazyce, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dva a Dodvatel jeden stejnopis.
V témže jazyce jsou sepsány její přílohy a bude tvořena dokumentace a
prováděno Dílo, nedohodnou-Ii se se Objednatel a Dodavatel jinak.

12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami. Platnost a účinnost této Smlouvy není podmíněna platností
a účinností jiné smlouvy.

12.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy: Příloha Č. 1 - Specifikace plnění

Za Objednatele Za Dodavatele

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Konica M!,,;8;iri<i t:;i)

P M-"k I BusmBSS~1monsCzect;, spo). s I:(~etr I u e€'tGlJfJem ~ra!la
1:V[opská 846/176a, 160 00 Praha 8

čbchod'lií'ťédifěyre,~~;~1;r7m 
zmocněnec

Datum: dl.~. rlo{ó 

Podpis'
J ' Imenoi'
Funkc6:

Ro

Datum: 2 t, 07. Z016

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání
městskéčásti Praha8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 29. 06. 2016, Č. Usn RMC 0408/2016

I I
S. , .' ~11tkn. pravee rozpoctu: A.: "
...................................... / 'ť.! .
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Příloha Č. 1 Smlouvy

Dodávka obsahuje fyzické servery a síťové prvky popsané níže:

Fyzické servery:
2x Dell PowerEdge M630

o 329-BCLU PowerEdge M630 Motherboard
o 1x 338-BFFG Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s

PI,Turbo,HT,10C/20T (105W)
o 1x 330-BBCV Internal Dual SD Module
o 1x 370-ABUF 2133MT/s RDIMMs
o 1x 370-AAIP Performance Optimized
o 16x 370-ABUG 16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width
o 1x 374-BBHL DIMM Blanks for System with 2 Processors
o 1x 374-BBGN Upgrade to Two Intel Xeon E5-2660 v3 2.6GHz,25M Cache,9.60GT/s
o OPI,Turbo,HT,10C/20T (105W)
o 1x 385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller,

Enterprise
o 1 x 385-BBHY VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise, V2
o 2x 385-BBII 16GB SD Card For IDSDM
o 1 x 385-BBCF Redundant SD Cards Enabled
o 1x 400-ABHL No Hard Drive
o 1x 405-AAEE H730 Controller
o 1x 406-BBEO 2.5" Backplane with up to 2 Hard Drives and PERC RAID Controller
o 1 x 412-AADY 68MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 1
o 1 x 412-AADZ 68MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 2
o 1 x 461-AACZ PowerEdge Server TPM 1.2 Fl PS
o 1x 293-10049 Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model,

Processor
o Speed, HOD Size, RAM)
o 1x 389-BGZW PowerEdge Blade Server Insertion Instruction Label for Handle
o 1x 542-BBBN OLogic 5781O-k Dual port 10Gb KR Blade Network Daughter Card
o 1x 543-BBBZ Ologic OME2572 8Gbps Fibre ChannelllO Mezz Card for M-Series

Blades
o 1x750-AAFD 68MM Processor Heatsink Shroud for PowerEdge M630
o 1 x 780-BBIW Diskless Configuration, PERC Controller
o 1x 384-BBDP Standard Cooling,M630
o 1 x 384-BBBL Performance BIOS Settings
o 1x 600-BBCI TechSheet for VMware vSphere
o 1x 634-BDXD VMware ESXi 6.0 U1 Embedded Image on Flash Media
o 1 x 634-BBWU OpenManage Essentials, Server Configuration Management
o 1 x 634-BBLP OpenManage Integration for VMware vCenter - single instance - 1 host

increment,5 year license
o 1x 631-AAJU Dell OpenManage CD Kit for PowerEdge M630 Blade Server



I~ONICA MINOLTA

o 1x 709-12893 Base Warranty
o 1x 709-12894 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
o 1x 710-68718 3Yr ProSupport and 4hr Mission Critical

LAN prvky
2x Brocade 300 FC8 (8/16/24Port) + 3roky NBD

o 16x SFP+ FC 8Gb do Brocade 300 FC8
o 6x optický kabel LC/LC

Provozní podpora
Podpora zahrnutá v nabídce pro servery i pro síťové prvky je po dobu 3 let v úrovni NBD (next
businessday).

Cenazahrnuje instalaci prvků do prostředí zákazníka.

Harmonogram plnění
Plnění probíhá do jednoho měsíceod podpisu smlouvy. Přesnédodávky jsou vydefinovány oběma
stranami.


