RÁMcovÁ KUPNÍ SMLoUvA
„Dodávka sběrných nádob na komunální odpad“
Číslo objednatele

CES: 24/09798/22

Číslo dodavatele:

Smluvní strany:
ohjednaıeı:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Se

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

sídlem:

IČO:
00291463
Mgr. Davidem Surým, určeným členem Rady města
Zastoupený:
referent správy komunálních odpadů
Luděk
Zástupce ve věcech technických

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednateI“ na straně jedné)

8

IŠLKOPLAST

Název:

CZ.s.r.o.

Stefánikova 2664, 760 01 Zlín

Sídlo:

25347942
CZ25347942

IČ:

Dıčz

Zapsaná v obchodním
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:
kontaktní osoba:

v Brně oddíl

rejstříku

C

vložka 27857

-

Telefon:
e-mail:

(dále jen "dodavateI")

ČI.

I

Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy (dále také jako ,,Smlouva“) je Závazek dodavatele řádně a včas dodat
na základě písemné objednávky objednatele sběrné nádoby na komunální odpad dle či. odst.
2) a Technických parametrů sběrných nádob, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako
příloha č. 2 (dále jen „sběrné nádoby“) a Závazek objednatele Zaplatit za objednané a řádně a
včasně dodané sběrné nádoby kupní cenu.
Konkrétně se dodavatel zavazuje dodat níže uvedené druhy sběrných nádob v níže uvedených
I

2.

termínech:

Druh sběrné nádoby
Nádoba 120
Nádoba 240
Nádoba 1100
Nádoba 3000 - 3500
Nádoba 3501 - 4000

Termín dodávky
do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky
do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky
do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky
do 21 pracovních dnů od zaslání objednávky
do 21 pracovních dnů od zaslání objednávky

I

I

I

I

I

čı.

ıı

Objednávka sběrných nádob
Dodavatel je povinen dodat sběrné nádoby dle této smlouvy na základě zaslaných dílčích
objednávek objednatele.
Každá dílčí objednávka musí být písemná a musí obsahovat přesný výčet požadovaných druhů
sběrných nádob a u každého druhu sběrné nádoby počet požadovaných kusů, termín a přesné
místo dodání. Druhem sběrné nádoby dle této smlouvy se rozumí rozdělení sběrných nádob
na jednotlivé druhy dle přehledu sběrných nádob (dále jen „druh nádob“).
Dodavatel je povinen do 2 pracovních dnů Zaslanou dílčí objednávku písemně potvrdit.
V případě, že dodavatel nebude schopen zajistit požadované dodávky nebo jejich část, je
povinen toto oznámit kontaktním osobám objednatele bezprostředně po doručení požadavku
na zajištění plánované akce či závazné objednávky či v termínech v nich uvedených a
navrhnout možnost náhradního termínu.
ČI.

III

Doba a místo plnění
Dodavatel je povinen na základě této smlouvy a písemné objednávky objednatele dodat
požadované druhy nádob na objednatelem určené místo a v požadovaném termínu, vč. jejich

vyložení.

Dodavatel je povinen nejpozději 3 pracovní dny před termínem dodání druhu nádob kontaktovat
objednatele a dohodnout s ním technické podrobnosti dodávky, přesný čas a místo dodání a
převzetí sběrných nádob.

čı. ıv

Dodání sběrných nádob
Sběrné nádoby budou zabezpečeny

tak, aby bylo zabráněno jejich poškození.
Dodavatel je povinen umožnit objednateli řádnou prohlídku sběrných nádob s ohledem najejich
povahu a objednatel je oprávněn tuto prohlídku po dodavateli vyžadovat.
Dodavatel je povinen vystavit objednateli při dodání sběrných nádob doklad o převzetí
sběrných nádob (dále jen „dodací list“), který musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
0
přesné označení dodavatele a objednatele,
0
číslo dodacího listu a datum jeho vystavení,
0
druh nádoby
0
celkové množství za daný druh nádoby.
Podpisem dodacího listu objednatelem je dodávka sběrných nádob ze strany dodavatele řádně

splněna.
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli po převzetí sběrných nádob a po doručení daňového
dokladu (faktury), a to v termínu splatnosti faktury, cenu za sběrné nádoby.
čı.

v

Kupní cena za sběrné nádoby a platební podmínky
Kupní cena za sběrné nádoby bez vad a související službu je stanovena dohodou smluvních
celkem 1.884.000,- Kč (slovy: jedenmiIionosmsetosmdesátčtyřitisíckorunčeských )
2.279.640,DPH
Kč
bez
a
(slovy:
dvamilionydvěstěsedmdesátdevěttisícšestsetčtyřicetkorunčeských) včetně 21 °/ø DPH,.
stran a činí
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Kupní ceny za jednotlivé druhy sběrných nádob jsou sjednány dle přehledu druhu nádob
č. 1 - Rozpis cen, této smlouvy, a to pro každý jednotlivý druh nádob zvlášt' (dále jen
,,ceny za nádoby“).
Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedený nákup sběrných nádob objednatel v souladu
S ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., O cenách ve znění pozdějších předpisů zaplatí pevnou
jednotkovou cenu, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
Ceny za sběrné nádoby jsou ceny maximální a nejvýše přípustné, které platí po celou dobu
platnosti této smlouvy. Změna sjednaných cen za sběrné nádoby je možná pouze v případě,
že dojde v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty.
Ceny za sběrné nádoby zahrnují veškeré náklady dodavatele, které mu v souvislosti
s předmětem plnění vzniknou, zejména pak je v cenách za sběrné nádoby zahrnuta doprava
do místa předání sběrných nádob a vyložení dle této smlouvy (čl. Ill).
Úhrada ceny za sběrné nádoby bude prováděna na základě řádného daňového dokladu faktury, jejíž součástí musí být soupis všech dodaných sběrných nádob.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zvláštními právními předpisy.
Neúplnou nebo věcně chybnou fakturu objednatel do doby uplynutí její splatnosti vrátí
dodavateli k odstranění nedostatků. Tímto se zastavuje běh lhůty splatnosti a doručením nové
faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.
Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Platba bude uskutečněna formou převodního příkazu na bankovní účet dodavatele. Termínem
úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
Faktury vč. všech nezbytných příloh budou zasílány na adresu objednatele ve tvaru: Město
Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, nebo prostřednictvím datové
schránky ID e3kbzf6.
V případě, že Faktura nebude mít odpovídající náležitosti či bude chybně vyúčtována cena či
DPH, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti dodavateli S vytknutím nedostatků, aniž
by se dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku doručení opravené
či doplněné Faktury objednateli.
Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.
v příloze

ČI. VI

Odpovědnost za vady a záruka
Veškeré vady při dodání sběrných nádob je objednatel povinen oznámit dodavateli při jejich
převzetí nebo po jeho celkovém zkontrolování odpovědnými osobami nejpozději však do dvou
měsíců od převzetí sběrných nádob objednatelem. Tyto vady objednatel uvede do dodacího
listu, popř. zašle e-mailem, v němž dodavateli současně navrhne způsob odstranění těchto vad

a lhůtu pro jejich odstranění.
Dodavatel je povinen vady uplatněné objednatelem neprodleně, nejpozději však do 21
pracovních dnů, na své náklady odstranit, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně
dohodnuto jinak. Dodavatel odpovídá objednateli za případnou škodu způsobenou vadami
realizované objednávky.
Záruční doba v trvání 2 měsíců ode dne dodání a převzetí sběrných nádob se neposkytuje na
vady způsobené jejich nesprávným zacházením.
Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli v příčinné souvislosti S tím, že
dodavatel nepostupoval v souladu se Smlouvou nebo porušil právní předpisy či pokyny
objednatele. Dodavatel dále odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám
nedodržením termínu splnění objednávky.
Dodavatel neodpovídá objednateli za škodu, která objednateli vznikne z nerealizování
objednávky, pokud dodavatel prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli (vyšší moc).
Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě dodavatelem, jeho
zaměstnanci, subdodavateli nebo osobami v obdobném postavení porušením jejich povinností,
a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva bude mít
limit pojistného plnění ve výši nejméně 2 mil Kč. Dodavatel je povinen umožnit objednateli
kdykoliv nahlédnout do originálu pojistné smlouvy či mu na jeho náklad pořídit její ověřenou
kopii, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dodavatel je dále
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povinen objednatele bezodkladně (nejpozději do2pracovních dnů) informovat ojakékoliv
pojistné smlouvy.

změně

čı. vıı

Sankční ujednání
Dojde-li kprodlení súhradou faktury, je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
Z prodlení ve výši 0,05 °/ø za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti až do doby
zaplacení.
Dojde-li ze strany objednatele ke zrušení již zadané a potvrzené objednávky, je Objednatel
povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající již splněné části objednávky.
V případě prodlení dodavatele S řádným a včasným dodáním sběrných nádob v termínech
stanovených objednávkami je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každou nádobu a za každý Započatý den prodlení S dodáním.
V případě prodlení dodavatele S odstraněním objednatelem uplatněných vad dle čl. VI.
Smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za
každou vadu a za každý Započatý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejí úhradě povinné
Smluvní straně.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčena povinnost dodavatele nahradit
škodu vzniklou objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na zaplacenou
smluvní pokutu.
Právo objednatele požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy
plnění Smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Tuto skutečnost
je povinen dodavatel objednateli bezodkladně sdělit a je také povinen existenci takových
okolností prokázat.
i

i

čı. vııı

Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo a nebezpečí škody na sběrné
dodání a převzetí sběrné nádoby.
ČI. IX

nádobě přechází na objednatele dnem řádného

Platnost a účinnost

smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním do 01.06.2026.
Před uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci tohoto článku lze Smlouvu ukončit:
bez udání důvodů na základě písemné dohody obou Smluvních stran,
výpovědí smlouvy bez udání důvodů s výpovědní lhůtou v délce 2 měsíců, která začne
běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi dodavateli, výpovědí

smlouvy s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dnů, jestliže Objednatel zjistí, že dodavatel
porušuje podstatným způsobem smlouvu, ačkoliv byl objednatelem písemně upozorněn na
povinnost odstranit tento závadný stav ve stanovené lhůtě. Podstatným porušením
smlouvy se rozumí neplnění technických parametrů uvedených v příloze č. 2 a neplnění
termínů dodávek uvedených v či. 1 odst. 2, příp. neplnění termínů dle jednotlivých dílčích
objednávek nebo
odstoupením od smlouvy v souladu S příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.
Uvedené způsoby ukončení smlouvy musejí být smluvními stranami provedeny vždy v písemné
formě s uvedením odůvodnění, tam kde je Smlouvou vyžadováno, a tyto musejí být druhé
smluvní straně řádně doručeny.
Smlouva zaniká dnem zaplacení celkové kupní ceny ve výši dle čl. V. odst. 1.
Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu S Občanským zákoníkem pouze pro
podstatné porušení Smlouvy ze strany objednatele, kterým se rozumí prodlení S úhradou
některé z dodavatelem vystavených faktur po dobu delší než 60 kalendářních dnů. Dodavatel
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oprávněn od Smlouvy odstoupit nejdříve poté, kdy na neplnění závazků Objednatele
písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu S Občanským zákoníkem pro
podstatné porušení Smlouvy ze strany dodavatele, kterým se rozumí zejména situace, kdy:
dodavatel poskytuje sběrné nádoby v prokazatelně nízké kvalitě, v rozporu
a)
se Smlouvou, zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, Nabídkou dodavatele,
platnými právními předpisy a normami; nebo

je
5.

b)

6.

dodavatel nebude opakovaně řádně a včas
odst. 2 a v čl. VI odst. 3.

plnit

konkrétní termíny a povinnosti v

čl.

I

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého Z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku Z prodlení, pokud již dospěl. Obdobné
platí pro pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
i

7.

V

případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní
strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků v souladu s právními předpisy. Tímto
nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a náhrady škody.
ČI.

X

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá

platnosti

dnem

jejího

Smlouva nabývá

účinnosti

dnem

jejího zveřejnění

podpisu

oběma Smluvními

stranami.

v registru smluv.

Smlouva, práva a povinnosti Z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních
pokud nejsou upraveny Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

stran,

V

případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či
nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od
ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.

měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami na téže listině s výjimkou
změny Kontaktních osob nebo bankovního spojení. Ke změnám či doplnění neprovedeným
Smlouva může

být

písemnou formou se

nepřihlíží.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách objednatele případně na dalších internetových
stránkách. Podpisem smlouvy zástupce dodavatele potvrzuje, že byl objednatelem (správcem)
podrobně seznámen S informacemi o zpracovávání osobních údajů, vč. práv které mu v souvislosti
https://WWW.ub.cz/info/osobnise zpracováním osobních údajů náleží, dostupnými na
uda`|e?&expandMenu=22. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky
obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku.
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv.)

Objednatel zašle Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů ode dne jejího uzavření.
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Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo V souvislosti se
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v
přiměřené době vyřešeny, budou kjejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

Smlouva

je

Sepsána v 4 vyhotoveních s

platností originálu, Z nichž 2

si

ponechá objednatel a 2

vyhotovení obdrží dodavatel.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Rozpis cen - jednotkové ceny sběrných nádob

a)

Příloha

č.

1

b)

Příloha

č.

2 Technické parametry sběrných nádob

Smluvní strany

prohlašují,

že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou
si Smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí, což stvrzují

prostou omylu. Smluvní strany
vlastnoručními podpisy.
vůli

Doložka dle ustanovení § 41 Zák.
(obecní zřízení),

Schváleno orgánem obce:

č.

128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada města Uherský Brod

112. zasedání
č.

konané dne 14.03.2022

usnesení 2813/R112/22

V Uherském Brodě dne: 23.3.2022

Ve

objednatel

dodavatel

Za objednatele:

Za dodavatele:

Mgr. David Surý
Urcený člen Rady města

jednatel společnosti

dne: 4.4.2022

Zlíně

Tomáš
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Příloha

č.

2

„Dodávka sběrných nádob na komunální odpad“

Požadavek na výkon nebo funkci

Nádoba určená pro sběr odpadu
Nádoba musí odpovídat normě
Objem nádoby

Minimální požadované vlastnosti

Minimální požadované vlastnosti

Minimální požadované vlastnosti

Minimální požadované vlastnosti

Nádoba 120

Nádoba 240

Nádoba 100

Nádoba 3000 3500

EN

Materiál

Výsyp nádoby

polyetylen

horní

chemickým

odpovídající druhu nádoby

Barva nádoby

BRKO

_

V

hneda
,

černá, Ogg?/gřlàcícäryhu

Otvory pro vhoz rozměry

Madlo na víku nádoby

Nádoba se 2 kolečky

ne

plast

hıadkê

|Vnitřní stěny

(HDPE)

_

a,

oranzova

žlutá papír

_

je

modrá

po celé čelní hraně víka nádoby + po
bočních stranách, pro pohodlné

po celé čelní hraně víka nádoby + po
bočních stranách, pro pohodlné

ve středu čelní hrany víka

otevírání

otevírání

mm

p růměr koleček min. 200 mm, s
protıhlukovou úpravou

ANO

Nádoba vhodná pro vyprazdnování hrebenovým

ND - čepy, víka, kolečka
záruční lhůta minimálne (měsíce)
dostupnost

ANO

ANO

NE

NE

NE

čtvercová nebo obdelníková

ANO

951/1

životnosti

24

nádoby

RAL GZ

po dobu

životnosti

24

nádoby

po dobu

951/1

životnosti

24

nádoby

°/ø)

mm

zablokování odpadu

vyprazdňování

při

vyprazdňování

chemickým

biologickým
povětrnostním
UV záření

odstín pláště nádoby RAL 7007 - šedá, v
odstín pláště nádoby RAL 7007 - šedá, v
vhozu odpovídající barva druhu nádob okolí vhozu odpovídající barva druhu nádob
V
,
,
.
,
V
,
,
.
,
plast _ zluta, papır _ mo_dra, SKO _ cerna,
plast _ zluta, papır _ mo_dra, SKO _ cerna,
.

.

hıadkê

dle

pozadavků objednavatele, okraje

BIO - hneda
hıadkê

I

dle

pogumované

pozadavků objednavatele, okraje

pogumované
dva vhozy

dva vhozy
b ez

.

kol ece K

b ez

ocelové součástky budou pozinkovány

2×oko

NE

označení druhu komodity
čtvercová nebo obdelníková

čitelné

po dobu

ANO
ANO
životnosti

24

.

kol ece K

ocelové součástky budou pozinkovány
I

NE

čtvercová nebo obdelníková

RAL GZ

min 150 kg

okolí

ANO

951/1

při

2×oko

ANO

RAL GZ

spodní, nádoba na papír bude opatřena
otvíracím mechanismem bez možnosti

,

Ivody

ANO
po dobu

,

dno nádoby opatřeno zátkou pro odtok

ANO

čtvercová nebo obdelníková
či

spodní, nádoba na papír bude opatřena
otvíracím mechanismem bez možnosti

průměr koleček
Nádoba se 4 kolečky,
.
V
ˇ
mm, otocna, Z toho 2 brzdena

mın. 200

litrů

polyethylen nebo kompozit (sklolaminát)
tloušťka kompozitu 3 - 8

I

standardní dodávaný výrobcem

průměr koleček min. 200

(tolerance ± 5

BIO - hneda

hıadkê

I

(tolerance

-

min. 1200 kg

chemickým

hnědá

_

standardní dodávaný výrobcem

|Závěsný systém

Certifikace kvality

papır

4000

3501

biologickým
povětrnostním
UV záření

SKÍÍ čemá`
mo ra,

standardní dodávaný výrobcem

Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček)

vyklápěčem svozového vozidla
Další požadavky
Základna kontejneru
Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže
datum výroby

BRKO

EN13071-1

3000 - 3500 litrů
min. 1000 kg

zablokování odpadu

nádęby

I

min. 140 kg
± 5 %)
polyethylen nebo kompozit Isklolaminát)
tloušťka kompozitu 3 - 8

chemickým

Ž|er.ná` °dp°VÍdĚĹÍÍ_(ižz'Ĺ?P
eje,
a,
p

4000

-

ANO

mm

biologickým
povětrnostním
UV záření

hıadkê

I

°/ø)

horní

náçoby

Nádoba 3501

I

EN13071-1

(HDPE)

polyetylen

chemickým

-

ANO

840-3-5-6

(tolerance ± 5

°/ø)

biologickým
povetrnostním
UV záření

SKO

-

I

ANO

1100 litrů
min. 440 kg
min. 62 kg

horní

biologickým
povetrnostním
UV záření

Odolnost vůči vlivům

EN

840-1-5-6

min. 13 kg
(tolerance ± 5

°/ø)

(HDPE)

polyetylen

1

I

ANO

240 litrů
min. 100 kg

litrů

min. 50 kg
min. 9,5kg
(tolerance ± 5

Hmotnost nádoby

EN

840-1-5-6

120

Nosnost nádoby

I

ANO

Minimální požadované vlastnosti

nádoby

označení druhu komodity
čtvercová nebo obdelníková

čitelné

po dobu

ANO
ANO
životnosti

24

nádoby

