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KÚPNA ZMLUVA Č. 04/2021

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

(ďalej len "Zmluva")

Kupujúci:
Zmluvné strany

Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki Szakkbzépiskola
Galanta
Esterházyovcov 710/12, 92434 Galanta
Ing. Beáta Kissová, riaditel'ka
OO 158984
2021009265
N/A
Štátna pokladnica
SK468180 0000 00700052 0972

+ 421 903 481117
riaditel.sostechgalanta@gmail.com
https:l/sostechga.edupage.org!

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankovéspojenie:
Číslo účtu.:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:

(ďalej v zmluve len "Kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare)
a

Predávajúci
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:
Telefonický kontakt:
Email:

M & B Calibr, spol. s r.o.
20. listopadu 1991, C 3352 vedená u Krajského soudu v Brne
Zdenek Mucha
Ke Karlovu 62/10, 66491, Ivančice
43389783

CZ43389783
Fio banka, a.s.
CZ042010 0000 0022 0069 1300
ČR
www.mbcalibr.cz

+ 420 733 124 702
hladikova@mbcalibr.cz

(ďalej v zmluve len "Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie - zadávanie zákazkypodl'a
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov (ďalej len "zákon"}, ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci.
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky vyhlásenej
verejným obstarávatel'om/osobou podľa 7 ods.1 pím. d) zákona o verejnom obstarávaní a ponuka predávajúceho
ako úspešného uchádzača.
Kupujúci a predávajúci (ďalej v zmluve aj len "zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.

Článok l.
Predmet Zmluvy



1.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie: Meranie, špecifikovaný v
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu zákazky a v cene uvedenej podľa
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uvedené
prílohy Č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách Č. 1
a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste plnenia a
odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s
podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný predmet
Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh Č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
kúpnu cenu.

1.3 Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy vrátane dopravy, inštalácie, montáže, zapojenia,
otestovani a funkčnosti všetkých strojov bude aj:

záručný list s min. záručnou dobou 24 kalendárnych mesiacov
platné certifikáty (vyhlásenie o zhode k tovaru)
protokoly o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s podpismi
zaškolených pracovníkov

• manuál v slovenskom alebo českom jazyku
• prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku ( neoverený

preklad)
záručný servis 24 kal. mesiacov

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

2.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy je
22817,06 EUR bez DPH,slovom: Dvacet dva tisíc osm set sedmnáct eur a nula šest centu,
Som/nie som platcom DPH: CZ43389783
DPH v EUR:4791,58 , slovom: Čtyri tisíce sedm set devadesát jedna eur a padesát osm centu,
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje 27608,64 EUR s DPH,
slovom: Dvacet sedm tisíc šest set osm eur a šedesát čtvf centu.

2.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené s dodaním
predmetu Zmluvy do miesta dodania, jeho inštalácie, montáže, zapojenia a otestovania funkčnosti.

2.4 Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného oboma
Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných
právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky
oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.

2.5 Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na
základe riadne vystavenej faktúry, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci je
oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom
odovzdaní, inštalovaní, zapojení, otestovaní funkčnosti a uvedenia do plnohodnotnej prevádzky celého
predmetu tejto Zmluvy vrátane zaškolenia pracovníkov. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na
zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.

2.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z.Z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky



náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo
doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení
kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pri písanie peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným
stykom na účet Kupujúceho.

2.7 Faktúra musí obsahovať okrem iného aj údaje: názov projekte: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby
automobilového priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020MS78. Súčasťou faktúry
musí byť dodací list, potvrdený čitateľnýrn podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho a otlačkom pečiatky
Kupujúceho.

Článok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Stredná odborná škola technická Galanta - Múszaki
Szakkbzépiskola Esterházyovcov 710/12,92434 Galanta.

3.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru, ktorým je vzdelávacie vybavenie
Meranie, podľa rozpisu v Príílohe č.l a 2 tejto Zmluvy je: do 3 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti
tejto Zmluvy v súlade s bodom 9.6 článku IX.

3.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych
udalostí požiadať kupujúceho o predlženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, ktoré
bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli
predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci a okolností
skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak
nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutejv tejto Zmluve, resp. ani v
dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujúci neschváli
predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od predávajúceho spravodlivo
požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, je kupujúci oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

Článok IV.
Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody

4.1 Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny
podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.

4.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v časeprevzatia predmetu Zmluvy
na základe riadneho protokolu o odovzdaní a zaškolení pracovníkov.

Článok V.
Reklamácia a zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto
Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmetZmluvy vady. Vady
dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou
prepravou, faxom, resp. e-rnailorn najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy.

5.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade
s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
ceny, akosti, štruktúry tovaru.

5.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy.
V prípade, ak Predávajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom termíne za



neoprávnenú, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje posudok
na posúdenie jeho vád. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor prehrala. Forma
a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.

5.4 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy Predávajúcim,
a to v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu preukázatel'ne oznámené, že ním
dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7
pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný
predmet Zmluvy robia neupotrebitel'ným.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: Blanka Hladíková, ( vyplniť meno a priezvisko kontaktnej osoby)
Email: hladikova@ mbcalibr.cz( vyplniť služobnú emailovú adresu)
Telefón: +420733 124 702 (vyplniť služobné telefónne číslo)

5.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne 24
mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak. Počas 24 mesačnej
záruky vykoná Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v
súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

5.7 V prípade vzniku- zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebitel'ným alebo funkčne len
čiastočne upotrebitel'ným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac
ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej
servisnej organizácie odstrániť poruchu, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou vo
výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevádzkovania či nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom
mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný
tovar.

Článok VI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
inštalácie, zaškolenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,01% zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania.
Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

6.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo
na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom
znení.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Predávajúceho.

7.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:

a) požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve,
b)neodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej

lehote na odstránenie vád, .
c) a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
b) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo

záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.



Článok VIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskeho spoločenstva

8.1 Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu Zmluvy
a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len "NFP") a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna
odplata, náhrada ani iné plnenie.

8.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe
požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú
dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon
kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s
preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Kupujúci.

8.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku
nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa
ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v programovom období 2014-2020.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k Zmluve
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade so zákonom
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

9.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží dva
rovno pisy a Kupujúci obdrží štyri rovnopisy.

9.4 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddelitel'nú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami, ktorá má odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy.

9.5 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej a administratívnej
kontroly o schválení postupu verejného obstarávania na predmet zákazky v rámci projektu s názvom:
Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante" a ITMS
kód projektu 302020M578.

9.6 Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
správy z kontroly vykonanej riadiacim orgánom, ( ďalej len RO l, v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do
financovania projektu. V prípade schválenia zákazkyRO ako Poskytovatel' NFP, je Prijímater ako Kupujúci
podľa tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúcehonasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia správy
o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy môže nastať až zaslaním záväznej objednávky.



9.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na
predmet zákazky pre projekt s názvom: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového
priemyslu a strojárstva v Galante a ITMS kód projektu 302020M578, kupujúci nebude realizovať
predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.
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M · t dát doisu: "'7c/t::'t-"r-L/ /v.·tď,/_t7~-?les o a a um po pISU.................................... / Miesto a dátum podpisu: .... 1.ľ.:"t .. !~.~1. ...

Kupujúci: Predávajúci:
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riaditel'ka
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Príloha č.l: vlastný návrh predmetu Zmluvyv súlades opisom predmetu zákazkypodloženýprospektovým materiálom
alebo technickým listom alebo certifikátom
PrílohaČ. 2: návrh na plenenie kritéria podľa prílohy č.2A a štr. rozpočet podľa prílohy 28
Príloha Č. 3: original dokladu alebo overená kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar



Potvrzení o vedení účtu
Fia banka, a.s., IČ 61858314, V Celnici 1028/10, 11l 21 Praha l, zapsana v obchodn im rejsrľíku
vedcnérn Méstským sou dern v Praze, oddil B, vložka 2104 (dále jen "Banka").

Klient:
Obchodní firmalNázev: M & S Cali br, spol. s r.o,
IČ: 43389783
Zapsána v: OR

Sídlo: Ke Karlavu 62/10, Ivančice, 66491, Česká republika
(dále jen .Klient'')

Banka potvrzuje, že Klient je k okamžiku vystavení tohoto potvrzení majitelem následujícího účtu vedeného II Banky:
Číslo účtu: 2200691300/2010
ISAN: CZ04 20100000002200691300, SWIFT/SIC: FIOBCZPPXXX
Mena účtu: EUR
Datum zľízení účtu: 11,11.2014

Toto potvrzení vystavila Banka na základe elektronické žádnsti Klienta prostŕednictvirn aplikace Internetbanking dne 4.5.2021.

Account confirmation
Fio banka, a.s. ID 6185831<1, V Celnici 1028/10, 117?J Prague:1, rogistereci iii the Commercial
Register rnaintainecl by the F)rague Municipal Court, Sectloll Ll, r-Ile 2104 (hereinafter the "Bank").

Client:

Company name: M & S CaJibr, spol. s r.o.
Identification number: 43389783
Registred in: OR

ResicJence: Ke Karlovu 62/10, Ivančice, 66491, Česká republika
(hereinaŕrer the "Cllent")

Bank cOI\(lrrns that the Clienl is the owner of the followinq account held with the Bank at the moment of issuing this confirmation:
Accoun t number: 2200691300/2010

IBAN: CZ04 2010 0000 0022 0069 1300, SWIFT/SIC: FIOSCZPPXXX
Currency: EUR
Held since: 11.11.2014

This contírmanonwas issuec by the Bank at the Cilenťs electronic request through the trucmetnankinq 011 2021-5-4.

Ing, Jakub Schmid, reditel klientské divize



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Meranie

Názov projektu: Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a strojárstva v Galante

Kód projektu: 302020M578

(PV kód: 39162000-5

Slovník VO: Vzdelávacie vybavenie

Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie vdelávacieho vybavenia. Jedná sa o súbor meracích prístrojov
zaradených do troch kategórií nasledovne:

al Meracie zariadenia na kontrolu dížky

b] Meracie zariadenia pre porovnávanie

cl Meracie zariadenia špeciálne

Meracie zariadenia na meranie dížky a Porovnávacie meracie zariadenia.

Tieto zariadenia budú v rámci predmetu odborný výcvik na škole využívané žiakmi všetkých učebných a
študijných odborov. Sú to základné meradlá; s ktorými sa budú žiaci bežne stretávať v praxi po skončení strednej
školy.

Prvé ročníky učebných odborov a prvé a druhé ročníky študijných odboroch na odbornom výcviku sú väčšinou
LdTncJ dn~ TICI L;!:>~dn;c L·f u0nu:,i.; 'tj fuL.liUrii ä ~i.i ujuvvfii vL, dUdnl d :>fJl"dl.UVd\ldTli kuvuvýci, d nekovovvch
materiálov, vo výbere a príprave náradia, prístrojov, strojov a zariadení, taktiež materiálov potrebných pre
konkrétny technologický proces.

Žiaci sa učia dodržiavať technologické disciplíny, technických a technologických noriem, pri demontáži a
montáži dielov a jednoduchých celkov, ako aj pri údržbe a opravách strojov, mechanizmov a zariadení,
diagnostikovaní chýb, posudzovaní účelnosti opravy výrobku, stanovení optimálneho spôsobu opravy a jeho
samotnej realizácie.

Špeciálne meracie zariadenia
Tieto meracie zariadenia sú vo väčšej miere určené pre žiakov študijného odboru mechanik-mechatronik -
2.ročník a mechanik strojov a zariadení - 3. a 4. ročník v rámci predmetu odborný výcvik. Sú to zariadenia na
rôzne špeciálne merania a na veľmi presné merania strojárskych súčiastok vyrobených prevažne na cnc strojoch
a súčiastok rôznych nešpecifických tvaroch. Žiaci sa naučia pracovať s týmito špeciálnymi zariadeniami, naučia sa
merať na týchto špeciálnych strojoch a vyhodnocovať namerané hodnoty. Žiaci s takýmito vedomosťami sú
vysoko uplatnitel'ní a veľmi žiadaní na trhu práce čo sa týka strojárskych odvetví.

Dodávka predmetu zákazky sa požaduje vrátane dopravy, montáže, zapojenia, nastavenia, otestovania
funkčnosti, zaškolenia a uvedenia do plnohodnotnej prevádzky v zmysle nasledovných minimálnych technických
špecifikácií predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná uroveň technickej špecifikácie:

Požadované údaje a parametre výrobku

I
Doplniť: áno/nie

Požiadavka alebo uviesť
.'.-'_:UU"wj

Názov tovaru (typ alebo značka a výrobca)
ks/sada I áno

A. Meracie zariadenia na kontrolu dfžky

1 Analógové posuvné meradlo - Rozsah 0-150 mm, delenie stupnice 0,02 mm Insize 13 l áno ano
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I
L I Analogovy vvskorner - xozsan U-:iUU mm, cereme stupnice u,UL mm, Krrutex ! í ano

I
Ano

3 Analógový výškomer - Rozsah 0-200 mm, delenie stupnice 0,02 mm, Kmitex 7 áno Ano

4 Strmeňový miktometer - Rozsah 0-25mm, delenie stupnice 0,01 mm Insize 5 áno ano

5 Strmeňový miktometer - Rozsah 25-50 mm, delenie stupnice 0,01 mm Insize 5 áno ano

li Strmp,'\nvý miktorns t er -R07,,,h ~O-7~mm.. NPlpnjp '\tllf)nicp 0.01 mm lnc;;i7p ~ ilnn "no

7 Mikrometer na rúrky- Rozsah 5-30 mm, delenie stupnice 0,01 mm Insize 7 áno ano

8 Stojanček na micrometer Insize 13 áno ano

9 Čiselnikový odchýlkomer - Rozsah0-30 mm, delenie stupnice 0,01 mm Insize 7 áno ano

10 Stojan pre odchvlkorner - Rozmer podstavy 150 x 100 x 40 mm WHP 7 áno ano

11 Náhradný dotyk k odchýlkomeru - Dotyk k odchýlkomeru Insize 7 áno Ano

12 Mikrometrický odpich - Rozsah merania 75-100 mm Insize 7 áno ano

13 Mikrometrický odpich - Rozsah merania 100-125 mm Insize 7 áno Ano

14 Mikrometer na závity - Rozsah merania 0-25mm Insize 7 áno Ano

15 Mikrometer na závity - Rozsah merania 25-50 mm Insize 7 áno Ano

16 Nástavce na meranie metrických závitov - Metrický závit 1-1,75Insize 13 ano Ano

17 Tanierikový micrometer - Rozsah merania 0-25 mm lnsiz e 4 áno Ano 

18 Tanierikový micrometer - Rozsah merania 25-50 mm Insize 4 áno Ano

19 Mikrometer na meranie ozubení - Rozsah merania 0-25 mm Insize 4 áno Ano

20 Mikrometer na meranie ozubení - Rozsah merania 25-50 mm Insize 4 áno Ano

21 Dotyk pre meranie ozubenl- Modul ozubenia:l,25 Insize 4 áno Ano

22 Dotyk pre meranie ozubení - Modul ozubenia:1,5 Insize 4 áno Ano

23 . uCI\ýi\ pr e rne. anie oz ub em - ľVlútiui o2ub~nia.l,7S insiz e 4 ár.o Ano 

24 Analógový hlbkorner - Rozsah:0-300 mm, delenie 0,05 mm Insize 7 áno Ano

25 Laboratórne rukavice - bavlnené 7 áno Ano

26 Digitálne posuvné meradlo s výstupom dát - digitálne lnsiz e 1 áno Ano

27 USB kábel k oosuv. meradlu - kábellnsize 1 áno Ano

28 Digitálny mikrometer s výstupom dát - Rozsah: 25-50 mm In me 1 áno Ano

29 USB kábel k mikrometru - ká bel Insize 1 áno Ano

30 Sada koncových mierok 87ks - Trieda presnosti 2 Insize 1 áno Ano

31
Sada na údržbu koncových mierok - Sada obsahuje: bavlnené rukavice, mikrofiberovú 1 áno Ano
handričku. ošetruiúci sprei
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B. Porovnávacie meracie zariadenia

32 Pasameter - Rozsah0-25mm, delenie srupnice O,OOlmm Kmitex 4 áno Ano

33 Pasameter - Rozsah25-50mm, delenie stupnice , r Kmitex 4 áno Ano

34 LupaPeak- 7x zväčšenie,súčasťouje klasická šablóna WHP 13 áno Ano

35 Závitové mierky - metrické Insize 13 áno Ano

36 Kaliber na vonkajšie priemery 20h7 -Strmeňový, obojstranný, tvar písmena X 2 áno Ano

37 Kaliber na vonkajšie priemery 20f7 -Strmeňový, obojstranný, tvar písmena X 2 áno Ano

38 Kaliber na vonkajšie priemery 25h7 - 200 -Strmeňový, obojstranný, tvar písmena X 2 áno Ano

39 Kaliber na vonkajšie priemery 25f7 - Strmeňový, obojstranný, tvar pismena X 2 áno Ano

40 Kaliberna vonkajšie priemery 30h7 - Strmeňový, obojstranný, tvar písmena X 2 áno Ano

41 Kaliber na vonkajšie priemery 300 - Strmeňový, obojstranný, tvar písmenaX 2 áno Ano

42 Kaliber na vnútorné priemery 20H7 - Obojstranný 2 áno Ano

43 Kaliber na vnútorné priemery 25H7 - Obojstranný 2 áno Ano

44 Kaliberna vnútorné priemery 30H7 " Obojstranný 2 áno Ano 

45 Kaliber na vnútorné priemery 20F7 - Obojstranný 2 áno ano

46 Kaliberna vnútorné priemery 25F7- Obojstranný 2 áno ano

47 Kaliber na vnútorné priemery 30F7 - Obojstranný 2 áno ano

48 Sadakalibrov na vonkajšie závity - Závitové krúžky - dobré, sadaobsahuje krúžky: M3, M4,
1 áno ano

~...~5, l\'~5, ~,m~, ~./Il0, ~J.12 lnsiza

49
Sadakalibrov na vonkajšie závity - Závitové krúžky - zlé, sada obsahuje krúžkv: M3, M4, MS,

1 áno anoM6, M8, MIO, M12 Insize

50
Sada kalibrov na vonkajšie závity - Závitové kalibre - obojstranné, sadaobsahuje krúžky:

1 áno anoM3, M4, MS, M6, M8, MIO, M12 Insize

C. Špeciálne meracie zariadenia

51 Plochýuholník· Rozmer :100 x 70 mm, trieda presnosti 1 Kinex 7 áno ano

52 Uholník s príložníkom - Rozmer: 150 x 100 mm, trieda presnosti 1 Kinex 7 áno ano

53 Digitálny mikrometer na rúrky - Mikrometer na rúrky Insize 2 áno ano

54
Sada plan-paralelných sklíčok - Sadaobsahuje sklíčka hrúbky: 12; 12,12; 12,25; 12,37mm

1 áno ano
IJI!I-lP

55 Dutinomer "subito" - Rozsah:50-160 mm Insize 3 áno ano

56 Nastavovacíkrúžok - Rozmer 50 mm Insize 2 áno ano

57 Nastavovacíkrúžok - Rozmer 60 mm Insize 2 áno ano

58 Nastavovací krúžok - Rozmer 70 mm Insize 2 áno ano

591 Vzorkovnicadrsnosti Insize
1

1 J áno J ano I
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bO ' Uruverzálnv uhlomer s lupou - Rameno 300 mm insize 2 áno ano

61 Sínusové pravítko - Rozmer 127 mm WHP 1 áno ano

62 Strojná vodováha - Oížka 200 mm, stúpanie 0,02 mm Kmitex 1 áno ano

63 Rámová vodováha - Rozmer: 150 x 150 x 42 mm, stúpanie 0,3 mm Kmitex 1 áno ano

fia G"lnitnv~ rin,ka - Rl17mpr ríovkv: ann x 250 x 50 mm Insize 7 áno ano

65 Sada meracích drôtikov na závity - Pre mikrometre s priemerom vretena 6,35 mm, 1 áno ano
obsahuje 18 párov Insize

66
Prístroj na meranie obvodovej hádzavosti - Max.priemer obrobku 22mm, max,dížka 1 áno ano
obrobku 150 mm WHP

67 Drsnomer ISR -C300 Insize 1 áno ano

68 l.iatinove prizmy - Rozmery: 120 x 100 x 60 mm WHP 2 áno ano

69 Poldi - tester Kinex 1 áno ano

70 Sa da duti nomerov - Rozsahsady: 12-20 mm, obsahuje dva dutinomery a nastavovací
1 áno ano

krúžok Insize

71 Posuvné meradlo s číselníkom - Stúpani e: 0,02 mm, posun na otáčku: 2 mm Insize 1 áno ano

72 Páčkový odchýlkomer Insize 1 áno ano

73 Držiak pre meranie kolmosti Insize 1 áno ano

74 Digitálny odchýlkomer pre meranie kolmosti Insize 1 áno ano

75
Výškomer LH-600 - Rozsah meranie 0-600 mm, /po prestavení 0-972 mmf, kalibračný blok,

1 áno anodotyk priemer 5 mm, príslušenstvo Insize

76 Granitová doska - Rozmer dosky: 630 x 630 mm Insize 1 áno ano

77 I Analógový stacionárny tvrdomer Rockwell Insize 1 áno ano

záručná doba na požadovaný predmet zákazky sa požaduje na dobu 24 mesiacov a začína plynúť
áno anoodo dňa protokolárneho prebratia predmetu zákazky,

dodacia lehota: max, 3 kal. mesiace áno ano

Upo2ornenie,

V prípade ak sa vo výzve alebo inej sprievod nej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných
postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby uchádzač/záujemca
je oprávnený v súlade s § 42 ods, 3 ZVO, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí
splňaŕ minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel. Za uvedeným účelom je nutné pre
preukázanie týchto vlastností a parametrov predložiť v ponuke aj certikát alebo technický list alebo iný dôkaz pre
overenie splnenia požiadavky na min, požadovanú úroveň technickej špecifikácie,

- ~7/" ,
.:>t/ -: i'riioÍ1a č, Lf.>..
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: Meranie
Stručný opis: Predmetom zákazky je obstaranie vdelávacieho vybavenia. Jedná sa o súbor meracích prístrojov
zaradených do troch kategórií nasledovne:
a) Meracie zariadenia na kontrolu dlžkv
b) Meracie zariadenia pre porovnávanie
c) Meracie zariadenia špeciálne

Predmet zákazky Cena spolu Výška a sa dzba DPH Cena spolu
EUR bez DPH EUR EUR s DPH

Meranie 22817,06 4791,58 27608,64

Celková cena spolu - návrh na plnenie kritéria: 22817,06 4791,58 27608,64

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov: M & B Calibr, spol. s r.o.

2. Sídlo: Ke Karlovu 62/10,66491, Ivančice

3. IČO: 43389783

4. Som/nie som platcom DPH: ano

5. Kontaktná osoba: Blanka Hladíková

6. Email: hladikova@mbcalibr.cz

7. Telefonický kontakt: +420 733 124 702

Podpisa pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: '( ;-;-.=-=---

C.

Dátum: 28.4.2021

Poznámka:Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve a jej prílohách!
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Príloha Č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzačM & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, 66491, Ivančice, (IČO: 43389783) týmto čestne vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia ponuky do verejného

obstarávania na predmet zákazky: Meranie.
• .•.•• 1 •.•.•• 1'\

V Ivančicích. dňa 28.4.2021 )?'. .. ~ : .
I podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha Č. 4
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ČESTNÉ VYHLA.SENIE UCHADZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač M & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, 66491, Ivančice, (IČO: 43389783) týmto čestne vyhlasujem,

že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom obstarávaní na predmet

zákazky: Meranie, ktoré sa týka konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

V Ivančicích dňa 28.4.2021
podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha Č. 5
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Meranie 21 % DPH

Por. číslo
položky

1

Názov položky
Cena v Eur bez

DPH
MJ/ks/súbor I Spolu v Eur bez DPH I DPH -. v Eur Spolu v Eur s DPH

Analógové posuvné meradlo 139~ 13 181,22 38,06 219,28

2 Analógový výškomer 97 S~ 7 683,66 143,57 827,22

3 Analógový výškomer 53 O 7 406,09 85,28 491,37

4 Strmeňový miktometer 1-:; ne.
.L..) •..••.'J 5 65,45 13,74 79,19

5 Strmeňový miktometer 5 85,00 17,85 102,85

6 Strmeňový miktometer 5 104,55 21,96 126,51

7 Mikrometer na rúrky - -- 7 343,32 72,10 415,41

8 Stojanček na mikrometer •• -Cr'
_:..; ...i..U 13 171,28 35,97 207,24

9 Číselníkový odchýlkomer 1 Íl
·T.:....,_'-l 7 287,98 60,48 348,46

10 Stojan pre odchýlkomer l:;{; =: 7 1097,18 230,41 1327,59

11 Náhradný dotyk k odchýlkomeru .....• ("',_.~"- 7 19,75 4,15 23,90

12 Mikrometrický odpich " ...• r:r:
.•• .<.... C", 7 298,69 62,72 361,41



13 Mikrometrický odpich " 7 315,95 66,35 382,29

14 Mikrometer na závity , _ .5 7 498,02 104,58 602,60

15 Mikrometer na závity . ~~ 7 571,20 119,95 691,15~ ~

16 Nástavce na meranie metrických závitov , _
13 176,80 37,13 213,93_-> ..,:i,__.

17 Tanierikový mikrometer ,- ,
:; ....; 4 227,,80 47,84 275,64

18 Tanierikový mikrometer "::r " 4 273,70 57,48 331,18

19 Mikrometer na meranie ozubení ~ "') .- ... 4 370,60 77,83 448,43"

20 Mikrometer na meranie ozubení • r 4 418,20 87,82 506,02

21 Dotyk pre meranie ozubení - _
4 175,44 36,84 212,28_'

n Dotyk pre meranie ozubení ,::' ~>; 4 175,44 36,84 212,28

23 Dotyk pre meranie ozubení 1-' ~, 4 175,44 36,84 212,28J .::. uV

24 Analógový hlbkorner ""," ..., 7 226,10 47,48 273,58_L ;:j .._;

25 Laboratórne rukavice -,-,28 7 15,95 3,35 19,29

26 Digitálne posuvné meradlo s výstupom dát 2253 1 22,53 4,73 27,26

27 USB kábel k posuv.rneradlu 553" 1 55,34 11,62 66,96



28 Digitálny mikrometer s výstupom dát une 1 117,30 24,63 141,93

29 USB kábel k mikrometru 59.84 1 59,84 12,57 72,41

30 Sadakoncových mierok 87ks 24395 1 243,95 51,23 295,18

31 Sadana údržbu koncových mierok 42,5" 1 42,50 8,93 51,43

32 Pasa meter 170,Ov 4 680,00 142,80 822,80

33 Pasa meter l8if,-5 4 737,80 154,94 892,74

34 Lupa Peak 28 5 13 499,90 104,98 604,88

35 Závitové mierky :: 13 75,25 15,80 91,05,
i

36 Kaliber na vonkajšie priemery 20h7 ~-:- :"i 2 194,87 40,92 235,79

37 Kaliber na vonkajšie priemery 20f7 r 2 194,87 40,92 235,79.~ ,

38 Kaliber na vonkajšie priemery 25h7 Ll'" 2 194,87 40,92 235,79,

39 Kaliber na vonkajšie priemery 25f7 :;, 2 194,87 40,92 235,79

40 Kaliber na vonkajšie priemery 30h7 r- ~ 2 201,38 42,29 243,67

41 Kaliber na vonkajšie priemery 30f7 ~'80 "'5 2 201,38 42,29 243,67

42 Kaliber na vnútorné priemery 20H7 2~ ~S 2 44,32 9,31 53,63



43 Kaliber na vnútorné priemery 25H7 25,42 2 50,83 10,67 61,50

44 Kaliber na vnútorné priemery 30H7 27,70 2 55,40 11,63 67,04

45 Kaliber na vnútorné priemery 20F7 ':'7,AQ 2 74,95 15,74 90,69_;, ,"""U

46 Kaliber na vnútorné priemery 25F7 r,--8 2 74,95 15,74 90,69

47 Kaliber na vnútorné priemery 30F7 41,56 2 83,11 17,45 100,57

48 Sadakalibrov na vonkajšie závity :"30,05 1 130,05 27,31 157,36

49 Sada kalibrov na vonkajšie závity 12C~O 1 120,70 25,35 146,05

50 Sada kalibrov na vonkajšie závity ~.05J:";'·.J 1 105.40 22,13 127,53

51 Plochý uholník 6 =r: 7 47,42 9.. 96 57,38

52 Uholník s príložníkom 8, 1 7 58,85 12,36 71,20
,

53 Digitálny mikrometer na rúrky JAS.6e 2 299,20 62,83 362,03

I 54 Sada plan-paralelných sklíčok 50t; .•.0 1 504,10 105,86 609,96
i
,

55 Dutinomer "subito" 78,63 3 235,88 49,53 285,41

56 Nastavovací krúžok 50mm 50,83 2 101,66 21,35 123,01

57 Nastavovací krúžok 60mm 62,22 2 124,44 26,13 150,57



58 Nastavovací krúžok 70mm 66,90 2 133,79 28,10 161,89

59 Vzorkovnica drsnosti 127,50 1 127,50 26,78 154,28

60 Univerzálny uhlomer s lupou ':)j ':) 2 127,50 26,78 154,28

61 Sínusové pravítko 127mm 49:85 1 49,85 10,47 60,32

62 Strojná vodováha 'OC,3C 1 100,30 21,06 121,36

63 Rámová vodováha ,,., ~ 1 82,27 17,28 99,55(,"~ L

64 Granitová doska 85 ~~ 7 602,74 126,57 729,31

65 Sada meracích drôtikov na závity 1';8< Jí 1 1684,70 353,79 2038,491

66 Prístroj na meranie obvodovej hádzavosti ..., ...... - 1 679,15 142,62 821,77

67 Drsnomer Insize • elf rv 1 1018,30 213,84 1232,14

68 Liatinové prizmy rv r- .""' 2 377,40 79,25 456,65.... c o, I J

69 Poldi - tester 2Jé.. r..: 1 294,64 61,88 356,52

70 Sada dutinomerov ?~, -r, 1 244,80 51,41 296,21_~...,... iv

71 Posuvné meradlo s číselníkom 3(; . ..13 1 30,09 6,32 36,41

72 Páčkový odchýlkomer 52 :: 1 32,22 6,77 38,98



73 Držiak pre meranie kolmosti :87.05 1 187,85 39,45 227,30
.

74 Digitálny odchýlkomer pre meranie kolmosti cc 0 1 43,69 9,17 52,86,....; 'j

75 Výškomer LH-600 !"lC - A 1 2 519,40 529,07 3 048,47~

76 Granitová doska 3.c:.4 2[- 1 324,28 68,10 392,37

77 Analógový stacionárny tvrdomer Rockwell SS: S: 1 963,90 202,42 1166,32

SPOlU 22817,06 4791,58 27 608,64
:

Dodávateľ: ( názov, adresa sídla, IČO)

M & B Calibr, spol. s r.o., Ke Karlovu 62/10, 664 91, Ivančice, (IČO: 43389783)

Kontaktná osoba a tel. kontakt: Blanka Hladíková, +420 733 124702

Dátum:
Podpis a pečiatka:

26'p4.20

1'/ ./. - .-

/; - .

~w •••••• ,.,.,



Výpis

z obchodního rejstl'íku, vedeného
Krajským soudem v Brne

oddíl C, vložka 3352
Datum vzniku a zápisu: 20. listopadu 1991
Spisová značka: C 3352 vedená u Krajského soudu v Brne
obchodní firma: M & B Calibr, spol. s r.o.
Sídlo: Ke Karlavu 62/10, Némčice, 664 911vančice
Identifikační číslo: 433 89 783
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Predmet podnikání:

úŕední méŕenl
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

ZDENEK MUCHA, dat. nar. 13. kvétna 1954
Slunečná 1396/47,664 911vančice
Den vzniku funkce: 20. listopadu 1991

jednatel:
ZDENEK MUCHA, dat. nar. 6. ledna 1981
Dolní Hlinky 1658/35, 664 911vančice
Den vzniku funkce: 3. záfí 2019

Počet členú: 2
Zpúsob jednání: Společnost zastupuje každý jednatel samostatne.

Společníci:
Společník: ZDENEK MUCHA, dal. nar. 13. kvétna 1954

Slunečná 1396/47,664 911vančice

Podíl: Vklad: 100000,- Kč
Spiaceno: 100000,- Kč
Obchodnípodíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: není vydán

Základní kapitál: 100000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Zpúsob zi'ízení: Notáfským zápisem sepsaným na st. notái'ství Brno
- mesto ze dne 5.11.1991 pod č. j. NZ 2251/91 N 2896/91.
Obchodní korporace se podi"ídila zákonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 16. srpna 2021 03:47 1/1



Verejný rejstŕík - výpisy platných
Ovéŕuji pod poŕadovýrn číslem 7.7.7/2021, že tato listina, která vznikla
pŕevedenírn výstupu z informačního systému verejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listú, se doslovne shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému verejné správy v elektronické
podobe.

Ovéŕující osoba: Britzmannová Barbora

V Ivančicích dne 16.08. 2021

/

Podpis ...


