RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Město Znojmo
se sídlem:
Obroková 1/12, Znojmo, PSČ 669 02
IČO:
00293881
DIČ:
CZ00293881
jednající:
Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), v platném znění
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

František Procházka, referent oddělení správy dat a informačních systémů
775 909 602
frantisek.prochazka@muznojmo.cz

(dále jen „Kupující“)
a

ABEL Logistic s.r.o.
se sídlem:
zapsaný:
IČO:
DIČ:
jednající:

Oblouková 2831/1, Předměstí, 746 01 Opava
C 36676 vedená u Krajského soudu v Ostravě
28646916
CZ28646916
Mgr. TOMÁŠ MAČUGA, jednatel (osoba oprávněná jednat za subjekt)

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Vladimír Havlíček
553 630 630
obchodni@abel.cz

(dále jen „Prodávající“)
(společně také jako „Smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“)

I.
Preambule

1) Prodávající prohlašuje, že zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a tím splňuje
podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 435/2004 Sb.).

2) Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. je Kupující povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí min. 4%.
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Tuto povinnost lze splnit, kromě jiného, i odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů,
splňujících podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.
3) Kupující svou uvedenou zákonnou povinnost může splnit odebíráním výrobků a služeb
od Prodávajícího, tedy takzvaným náhradním plněním.
4) Smluvní strany se dohodly na spolupráci, dle které Prodávající poskytne Kupujícímu výrobky a služby
a Kupující jeho odebráním výrobků a služeb bude plnit svou uvedenou zákonnou povinnost.

II.
Předmět smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího zajistit na základě písemné objednávky
Kupujícího spotřební materiál specifikovaný v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy
(dále jen „zboží dle sortimentu“), a to za cenu dle vítězné nabídky, podané Prodávajícím ve veřejné
zakázce malého rozsahu vedené u Kupujícího pod ev. č. VZ2022-020-PRO-IT v e-aukci ID: 2214,
konané Kupujícím dne 20. 4. 2022, jakož i jiné zboží uvedené v katalogu, který byl součástí nabídky
podané Prodávajícím k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen
„katalogové zboží“), případně dodávka zboží, které nemá Prodávající v katalogu, a to za ceny
nabídnuté Prodávajícím, které jsou obvyklé v místě a čase plnění.
2) Prodávající bere na vědomí, že skutečně požadované množství zboží dle sortimentu se může,
s ohledem na potřeby kupujícího lišit, vždy však musí být zachovány jednotkové ceny dle vítězné
nabídky.
3) Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodávat Kupujícímu na základě jeho
objednávek, o jejichž potřebě je za Kupujícího oprávněn rozhodovat a které je za Kupujícího
oprávněno činit oddělení správy dat a informačních systémů Městského úřadu Znojmo, zboží dle
sortimentu či katalogového zboží za podmínek dále uvedených v této smlouvě a Kupující se zavazuje
za podmínek uvedených v této smlouvě mu za to zaplatit.
4) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky (24 kalendářních měsíců) ode dne uzavření této
smlouvy nebo do okamžiku, kdy kupní cena dodávaného spotřebního materiálu na základě této
smlouvy v souhrnu dosáhne peněžní částky 500 tisíc Kč bez DPH, a to podle toho, která skutečnost
nastane dříve. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že celková výše úplaty dle této
smlouvy za celou dobu trvání této smlouvy nesmí přesáhnout částku 500 tisíc Kč bez DPH, tzn., že
maximální částka, kterou Kupující na základě této smlouvy může zaplatit Prodávajícímu jakožto
kupní cenu dodaného zboží dle sortimentu či katalogového zboží, činí 500 tisíc Kč bez DPH.
Prodávající se v této souvislosti zavazuje, že nebude po Kupujícím požadovat zaplacení kupní ceny
v částce vyšší než 500 tisíc Kč a že Kupujícímu nevyúčtuje částku vyšší, než je stanovený limit. Porušíli Prodávající tento svůj závazek, není Kupující povinen částku převyšující stanovený limit
Prodávajícímu zaplatit.
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III.
Závazky smluvních stran
1) Kupující je na základě této smlouvy oprávněn objednávat u Prodávajícího zboží dle sortimentu či
katalogového zboží specifikované v článku II. odst. 1) této smlouvy (dále souhrnně také jen jako
„zboží“). Prodávající se zavazuje objednávky Kupujícího akceptovat a dodat Kupujícímu objednané
zboží.
2) Prodávající je povinen dodat zboží dle této smlouvy na základě zaslaných dílčích objednávek
Kupujícího. Každá dílčí objednávka Kupujícího musí být písemná (zaslaná e-mailem) a musí
obsahovat přesný výčet požadovaných druhů zboží a u každého druhu zboží počet požadovaných
kusů zboží (případně balení nebo sad) a termín dodání objednaného zboží.
3) Prodávající je povinen do 2 pracovních dnů zaslanou dílčí objednávku písemně potvrdit. Pokud do 2
dnů není objednávka ze strany Prodávajícího potvrzena, má se za to, že byla přijata bez výhrad.
4) Prodávající splní svou povinnost dodat objednané zboží jeho předáním Kupujícímu v době dodání a
místě dodání dle objednávky, kdy místem plnění dodávek bude sídlo Kupujícího, či jiné místo
specifikované Kupujícím, vždy však v intravilánu města Znojma. Náklady spojené s dopravou
do místa plnění hradí Prodávající.
5) Každá dodávka zboží bude vybavena dodacím listem, který bude potvrzen oběma smluvními
stranami při předání a převzetí zboží a bude sloužit jako protokol o předání a převzetí zboží.
6) Prodávající se zavazuje, že zboží dodané v souladu s touto smlouvou na základě příslušné
objednávky bude:
a) nové, nepoužité a řádně zabalené,
b) odpovídat sjednanému druhu, množství, jakosti, kvalitě a provedení,
c) použitelné v České republice (např. opatřeno veškerými osvědčeními, jsou-li pro užívání v ČR
vyžadována),
d) bez právních vad (Prodávající zaručuje Kupujícímu, že ohledně zboží není veden žádný soudní
spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se zboží, a pokud Prodávající není
výrobcem zboží, že byla uhrazena cena zboží dle dodavatelské smlouvy, na základě které toto
zboží nabyl),
e) splňovat environmentální požadavky, jsou-li dle příslušných právních předpisů stanoveny (např.
dodávané zboží nebude obsahovat nechválené nebo zakázané látky, obalový materiál bude
v poměru objemu/hmotnosti dodávaného zboží),
f) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech
a zákona o obalech.
7) Prodávající se zavazuje, že pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy k technologickým změnám
u některého zboží dle sortimentu uvedeného v Příloze č. 1, dodá Prodávající takovou náhradní
položku zboží, která odpovídá požadovanému nebo vyššímu standardu a kvalitativním vlastnostem
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původní položky, a to za stejných podmínek a při dodržení stejné kupní ceny, která je stanovena u
zboží dle sortimentu uvedeného v Příloze č. 1.
8) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující není povinen zboží dle této smlouvy objednávat,
tzn., nebude-li ze strany Kupujícího učiněna příslušná objednávka, nemůže se Prodávající domáhat
plnění této smlouvy.
9)

Kupující se uzavřením této smlouvy nezavazuje k minimálnímu odběru zboží dle sortimentu,
uvedeného v Příloze č. 1.

10) Prodávající se zavazuje na vyžádání Kupujícího doložit ke zboží bezpečnostní listy.
11) Prodávající se zavazuje k dodávání zboží Kupujícímu s náhradním plněním v plném rozsahu
objednávek.
12) Prodávající se dále zavazuje, že navede všechny realizované a uhrazené faktury kupujícího,
nejpozději do 30 dnů od uhrazení, na portál Evidence náhradního plnění MPSV ČR.

IV.
Termín plnění
Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží dle objednávek Kupujícího. V případě, že Prodávající
nebude s navrženým termínem souhlasit, bez zbytečného odkladu to oznámí Kupujícímu a dohodne
s ním nový termín. Nebude-li dohodnuto jinak, je Prodávající povinen objednané zboží dodat
Kupujícímu vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky Prodávajícímu.

V.
Kupní cena
1) Kupní cenou, pokud jde o zboží dle sortimentu, se rozumí cena jednotlivých druhů zboží dle
sortimentu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tyto nabízené kupní
ceny jsou cenami nejvýše přípustnými, které nelze překročit.
2) Kupní ceny zboží dle sortimentu, uvedeného v Příloze č. 1, lze překročit pouze v případě, že dojde
v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
3) Pokud jde o katalogové zboží, pak se kupní cenou rozumí cena uvedená v katalogu, který byl
součástí nabídky podané Prodávajícím k veřejné zakázce, na jejímž základě byla uzavřena tato
smlouva (dále také jen „katalogová cena“). Zvýší-li Prodávající v budoucnu katalogovou cenu,
vychází kupní cena (před snížením o poskytnutou slevu na ostatní katalogové zboží) ze zvýšené
katalogové ceny za podmínky, že zvýšení katalogové ceny Prodávající Kupujícímu prokazatelně před
učiněním objednávky oznámil (písemně i v elektronické podobě). V případě snížení katalogové ceny
vychází kupní cena (před snížením o danou slevu) ze snížené katalogové ceny vždy.
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4) K ceně zboží je Prodávající oprávněn přičíst zákonnou sazbu DPH v její aktuální platné výši.
Prodávající přitom odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
5) V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené či související s řádným dodáním objednaného
zboží na místo dodání určené v objednávce.
VI.
Platební podmínky
1) Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za dodávky zboží na základě daňového
dokladu. Daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude daňový doklad obsahovat číslo
smlouvy, číslo objednávky a označení, že se jedná o dodávku s náhradním plněním.
2) Daňový doklad bude vystaven v zákonné lhůtě od DUZP. Za DUZP se považuje den předání zboží
Kupujícímu, v případě služeb den jejich poskytnutí. Splatnost daňových dokladů je stanovena na
30 dnů ode dne doručení do dispozice Kupujícího. Přílohou daňového dokladu bude dodací list.
3) Pokud daňový doklad nebude splňovat náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, je
Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
opraveného či doplněného daňového dokladu.
4) Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne
doručení příslušného daňového dokladu Kupujícímu; stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.) dle této smlouvy.
5) Dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy, zavazují se smluvní strany provést vzájemné
vyúčtování nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k ukončení smlouvy.
6) Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího.
7) Zálohy Kupující neposkytuje.

VII.
Odpovědnost za vady a záruka
1) Prodávající poskytuje na zboží zákonnou záruku, která činí 24 kalendářních měsíců. Záruční doba
počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude
trvat odstraňování případných vad Prodávajícím.
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2) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, vykazuje-li vady. Za vady se pro účely této smlouvy
považuje zejména dodání jiného množství zboží, dodání jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje
objednávka, zboží zjevně poškozené, případně neodevzdání dokladů a dokumentů potřebných
k dalšímu nakládání se zbožím (zpravidla bezpečnostních listů, které si Kupující výslovně vyžádá
k dodávanému zboží).
3) O nepřevzetí zboží bude Kupujícím, po zkontrolování odpovědnými osobami, vyhotoven zápis
do dodacího listu, ve kterém uvede veškeré vady zboží, pro které nebylo převzato.
4) V případě zjištění vad, které nebylo možno zjistit pouhou prohlídkou při převzetí, zašle Kupující bez
zbytečného odkladu záznam Prodávajícímu, ve kterém uvede veškeré zjištěné vady a navrhne
způsob odstranění těchto vad.
5) Kupující má na zboží, které vykazuje vady, právo uplatnit vůči Prodávajícímu nároky v souladu
s ustanovením § 2099 až § 2117 občanského zákoníku (požadovat odstranění vad, nebo dodání
náhradního zboží, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny).
6) Prodávající je pak povinen vadná plnění vypořádat způsobem stanoveným Kupujícím do 10
pracovních dnů.
7) Vlastnické právo k dodávkám a nebezpečí škody na dodané zboží přejde z Prodávajícího
na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím v místě plnění.

VIII.
Úrok z prodlení, smluvní pokuty a náhrada škody
1) Sankční ujednání za porušení závazku ze smlouvy na straně Prodávajícího:
a) smluvní pokuta za prodlení s dodáním zboží ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,05 % z ceny
dílčí dodávky, které se prodlení týká, za každý den prodlení,
b) smluvní pokuta za prodlení s výměnou vadného zboží ve výši 0,05 % z ceny dílčí dodávky, které
se prodlení týká, za každý den prodlení.
2) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3) Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
4) Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní
straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
5) V případě prodlení Kupujícího se zaplacením oprávněně fakturované kupní ceny je tento povinen
zaplatit maximálně úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
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6) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty
Kupujícím Prodávajícímu. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a
časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Kupujícího účtovat
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
Kupující si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou započtení proti
kterékoliv splatné pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.
7) V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný objem dodávek výrobků a služeb dle článku II. odst. 1)
této smlouvy, představující náhradní plnění dle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. nebo v
případě, že bude příslušným úřadem práce zjištěno, že Prodávající nesplňuje podmínky pro to, aby
mohl poskytovat náhradní plnění ve sjednaném rozsahu, nebo jestliže z jiných důvodů na straně
Prodávajícího nebude náhradní plnění Kupujícímu příslušným úřadem práce uznáno, zavazuje se
Prodávající uhradit Kupujícímu veškeré prokazatelné škody a náklady, které mu vzniknou
nedodržením smlouvy ze strany Prodávajícího, zejména škodu odpovídající částce odvodu do
státního rozpočtu, včetně veškerého příslušenství.

IX.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými
a odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
2) Prodávající bere na vědomí a činí nesporným, že Kupující se touto smlouvou nezavazuje nakupovat
předmětné zboží výhradně od Prodávajícího.
3) Vypovědět může tuto smlouvu kterákoliv ze Smluvních stran i bez uvedení důvodu, a to písemnou
výpovědí, přičemž výpovědní doba činí dva týdny (14 kalendářních dnů) a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
4) Prodávající nesmí bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.
5) Pro případ, že se některé od ostatního obsahu oddělitelné ustanovení této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se Smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6) Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení
odmítne, či jinak znemožní.
7) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo
poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost,
že Prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je Kupující oprávněn část ceny
odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.
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Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu. Smluvní
strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu Prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDHP, je Kupující oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a
ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu.
8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál .
10) Prodávající je srozuměn s tím a bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“), a že tato rámcová kupní smlouva s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
o registru smluv podléhá uveřejnění v registru smluv. Prodávající bere na vědomí, že v registru
smluv bude zveřejňována i každá dílčí objednávka realizována na základě této rámcové smlouvy,
jejíž hodnota plnění bude vyšší než 50 000 Kč bez DPH.
11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
12) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – zboží dle sortimentu.
13) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Znojma, usnesením č. 160/2022 ze dne 2. 5. 2022,
bodem č. 6647.

Ve Znojmě dne

V Opavě dne

za Kupujícího:

za Prodávajícího:

Ing. Jakub
Malačka,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Malačka,
MBA
Datum: 2022.06.10
11:07:23 +02'00'

_________________________
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

___________________________
Mgr. Tomáš Mačuga
jednatel
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Příloha č. 1: Zboží dle sortimentu
Vzorový koš veřejné zakázky VZ2022-020-PRO-IT s názvem
"Neoriginální spotřební materiál do tiskáren pro město Znojmo"
Poř.č. Kód SM
Název
Kč / ks
001.

Množství

MJ

Celkem Kč

Alternativní tonery - HP

002.

Q2612A

HP LJ 1015; 1018; 1022

180

45

ks

8100

003.

CB436A

HP LJ P1505

175

20

ks

3500

004.

Q5949X

HP LJ 1320

270

5

ks

1350

005.

CE505X

HP LJ P2055

365

2

ks

730

006.

C7115X

HP LJ 1200

246

10

ks

2460

007.

CE505A

HP LJ P2035

240

4

ks

960

008.

Q5949A

HP LJ 1160

222

2

ks

444

009.

Q7551X

HP LJ P3005d

401

1

ks

401

010.

C2624A

HP LJ 1150

267

1

ks

267

011.

CE278A

HP LJ P1566; P1606dn

263

3

ks

789

012.

Q7553X

HP LJ M2727 nf; P2014; P2015

350

2

ks

700

013.

CC530A

HP Color LJ CP 2025

400

2

ks

800

014.

CC531A

HP Color LJ CP 2025

400

2

ks

800

015.

CC532A

HP Color LJ CP 2025

400

2

ks

800

016.

CC533A

HP Color LJ CP 2025

400

2

ks

800

017.

Q2610A

HP LJ 2300d

450

2

ks

900

018.

CE310A

HP LJ Pro 100 color MFP M175 nw

334

3

ks

1002

019.

CE311A

HP LJ Pro 100 color MFP M175 nw

334

2

ks

668

020.

CE312A

HP LJ Pro 100 color MFP M175 nw

334

2

ks

668

021.

CE313A

HP LJ Pro 100 color MFP M175 nw

334

2

ks

668

022.

CE285A

HP LJ P1102w

250

1

ks

250

023.

Q6511X

HP LJ 2420d

530

1

ks

530

024.

106R01331

Xerox Phaser 6125 - 106R01335

245

2

ks

490

025.

106R01332

Xerox Phaser 6125 - 106R01336

245

2

ks

490

026.

106R01333

Xerox Phaser 6125 - 106R01337

245

2

ks

490

027.

106R01334

Xerox Phaser 6125 - 106R01338

245

3

ks

735

028.

Originální tonery - všichni výrobci

029.

CC530A

HP Color LJ CM 2320nf MFP

2486

3

ks

7458

030.

CC531A

HP Color LJ CM 2320nf MFP

2594

2

ks

5188

031.

CC532A

HP Color LJ CM 2320nf MFP

2594

2

ks

5188

032.

CC533A

HP Color LJ CM 2320nf MFP

2594

2

ks

5188

033.

Alternativní inkoustové náplně

034.

HP OfficeJet H470 black

145

2

ks

290

035.

HP OfficeJet H470 color

199

2

ks

398

036.

Originál pásky
20

ks

1560

Olivetti PR2 Plus

78
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key:

Signer:

Celkem Kč bez DPH za položky ve vzorovém koši
Aktuální výše DPH v Kč
Celkem Kč s DPH za položky ve vzorovém koši

Public

037.

55062,00
11563,02
66625,02
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CN=Mgr. Tomáš Mačuga, O=ABEL Logistic s.r.o
OU=0093
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