Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
●

●

●

DAJBYCH, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“),

MEZI

Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

IČO:

00088455

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

jednající:

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

(dále jen „Kupující č. 1“ nebo též „KRNAP“)

Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
se sídlem:

Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

IČO:

00837971

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

jednající:

Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel

(dále jen „Kupující č. 2“ nebo též „NP Podyjí“)

DÁLE JEN „Kupující“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

DAJBYCH, s.r.o.
sídlo:

U Mlýna 23, 326 00 Plzeň

jednající:

Ing. Petrem Dajbychem, jednatelem

IČO:

62622099

DIČ:

CZ62622099

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. 6277

DÁLE JEN „Prodávající“
NA STRANĚ DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1.

Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího
řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup automobilů pro resort
Ministerstva životního prostředí v roce 2016 část 4“ evidenční č. ve VVZ 639959 (dále jen
„Veřejná zakázka“), neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.2.

Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobily
dle specifikace uvedené v příloze č. 2 a č. 3 této Smlouvy (dále jen „Zboží“) za podmínek
upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této
Smlouvě a jejích přílohách.

1.3.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek jednotlivých Kupujících uhradit Prodávajícímu cenu
za příslušné části Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.

1.4.

Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvlášť, přičemž jednotliví Kupující
se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouvě samostatnými vlastníky příslušného
Zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží,
ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.

Prodávající je povinen dodat Zboží: nejpozději do 120 kalendářních dní od podpisu této
Smlouvy všemi Smluvními stranami.

2.2.

Místem plnění je sídlo Kupujících uvedené v záhlaví této Smlouvy.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Celková cena za Zboží dle čl. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího
podanou na Veřejnou zakázku a činí 2.456.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen
„DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 515.760,Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2.971.760,- Kč (dále jen „Celková cena“). Celková
cena je stanovena následujícím způsobem:
Zboží

1 ks/Kč bez

Počet ks

Celková cena

DPH 21

Celková

DPH

celkem

bez DPH

% v Kč

cena s DPH

614.000

4

2.456.000

515.760

2.971.760

Terénní automobil s
pohonem 4 x 4 s
karoserií Double Cab
(Pick-up), segmentu
trhu I, kategorie N1G

3.2.

Celková cena a rovněž i jednotkové ceny za jednotlivé druhy Zboží jsou konečné, závazné
a obsahují všechny případné náklady Prodávajícího včetně všech případných poplatků.
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3.3.

Celková cena je rozdělena dle příslušných Kupujících do jednotlivých kupních cen (dále jen
„Cena“) dle následující tabulky:

Kupující

3.4.

Cena za Kupujícího
bez DPH v Kč

DPH v Kč

Cena za Kupujícího
s DPH v Kč

KRNAP

1.842.000

386.820

2.228.820

NP Podyjí

614.000

128.940

742.940

Cenu zaplatí příslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet
Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury)
vystavené Prodávajícím zvlášť pro každého Kupujícího.

3.5.

Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží jednotlivým Kupujícím podle
článku 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.
Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího.
Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré
cenové údaje na faktuře budou v CZK.

3.6.

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo,
obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy, bankovní spojení,
fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435
Občanského zákoníku.

3.7.

Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat
vůbec, popř. pokud bude doručena nesprávnému Kupujícímu. V takovém případě se doba
splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo
doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1.

O předání a převzetí příslušných částí Zboží příslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude
sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a příslušným Kupujícím. V případě zjištěných
nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením
zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně
předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží
nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.

4.2.

Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží
Kupujícím.
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5.

PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky:
-

záruku na věcné a právní vady v délce min. 3 roky,

-

záruku na vady laku v délce min. 3 roky,

-

záruku na neprorezavění karoserie v délce min. 6 let,

-

záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 10 let, a to počínaje
dnem převzetí Zboží Kupujícím.

5.2.

Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

5.3.

Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

5.4.

Lhůta pro vyřízení uplatněného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatnění práva z Vad
Kupujícím.

5.5.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z vad.

5.6.

Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou
nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou,
případně jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně
Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.

5.7.

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady
dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady
opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.

5.8.

Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů
Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených
v protokolu dle článku 4.1 této Smlouvy.

5.9.

V případě porušení jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen
Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového
porušení.

5.10.

V případě zjištění dle čl. 6.5 této Smlouvy je Prodávající rovněž povinen zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu 200 000,- Kč za každé takové porušení.

5.11.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.

5.12.

Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody
v plné výši.

6.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.4

V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit od
této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno zejména:
-

nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;

-

prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;
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-

jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.

6.5

Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
-

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

-

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

6.6

Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
-

je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než dva
měsíce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň

-

byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným
důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do jednoho
týdne neuhradil.

6.7

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek
založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení
odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody
vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku
z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

6.8

Odstoupit od Smlouvy může Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv
Smlouvě jako celku.

6.9

V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním
Smlouvy obdržely.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.4

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

7.5

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory
nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy
České republiky.

7.6

Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke splnění povinností
Kupujícími vyplývajících ze zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů
souvisejících z realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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7.7

Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní
údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné
kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů.

7.8

Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně příloh
v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.9

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

7.10

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této 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 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy
ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu
a této Smlouvě jako celku.

7.11

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

7.12

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

7.13

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv
dle příslušného právního předpisu.

7.14

Tato Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá
Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující.

7.15

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 – výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího;
b) Příloha č. 2 – technické podmínky
c)

Příloha č. 3 – podrobná specifikace a parametry Zboží;
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7.16

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

KUPUJÍCÍ

PRODÁVAJÍCÍ

Ve Vrchlabí, dne 13. 12. 2016

V Plzni, dne 13. 12. 2016

Česká republika – Správa Krkonošského

DAJBYCH s.r.o.

národního parku

Ing. Petr Dajbych, jednatel

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

KUPUJÍCÍ
V Praze, dne 13. 12. 2016

Česká republika – Správa Národního parku
Podyjí
Ing. Tomáš Rothröckl, ředitel
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Příloha č. 1
Výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Plzni [IČ 00215694]" dne 16.12.2016 v 17:10:39.
EPVid:uN2ti2PlwEcjgA8iGp//Dg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 6277

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

8. února 1995
C 6277 vedená u Krajského soudu v Plzni
DAJBYCH, s.r.o.
Plzeň, U Mlýna 17/23, PSČ 32600
626 22 099
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání,
skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Statutární orgán:
jednatel:
Ing. PETR DAJBYCH, dat. nar. 18. srpna 1963
č.p. 27, 330 13 Trnová
Den vzniku funkce: 8. února 1995
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:
Podíl:

Společník:
Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Ing. LENKA DAJBYCHOVÁ, dat. nar. 24. září 1964
č.p. 27, 330 13 Trnová
Den vzniku funkce: 8. února 1995
2
Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
Ing. PETR DAJBYCH, dat. nar. 18. srpna 1963
č.p. 27, 330 13 Trnová
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 250 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Ing. LENKA DAJBYCHOVÁ, dat. nar. 24. září 1964
č.p. 27, 330 13 Trnová
Vklad: 250 000,- Kč
Splaceno: 250 000,- Kč
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
500 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 16. prosince 2016 06:54
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Příloha č. 2
Technické podmínky

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být
způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva
dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Automobily musí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem.
Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí být
schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky
stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Technické podmínky této přílohy musí být všechny bez výhrady splněny, mohou však být překročeny
směrem k příznivějším hodnotám. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být
doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další nabízené vybavení
či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované
vybavení.

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:
KRNAP:

Správa Krkonošského národního parku

NP Podyjí:

Správa Národního parku Podyjí

Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I,
kategorie N1G
•

Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní
normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).

•

Zapínatelný pohon všech kol 4 x 4

•

Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou svorností)

•

Světlá výška min. 220 mm.

•

Brodivost 500 mm

•

Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.

•

Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4.

•

Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro cestující
přepážkou až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty proti posunu
materiálu, ložná plocha délky min. 1300 mm, ochranná vložka ložné plochy

•

Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 1500 kg.

•

Krytování motoru, převodovky a nádrže ze spodní části vozidla.

•

Mechanická nebo automatická klimatizace.

•

Rádio s CD zabudované do přístrojové desky.

•

Centrální zamykání s dálkovým ovladačem.

•

Airbag řidiče a spolujezdce.

•

Gumové koberce.

•

Světla do mlhy.

•

Naviják vč. sady odpojovače navijáku pevně namontovaný na přední části vozidla s min.
tažnou hmotností 3.500 kg.

•

Pneumatiky – provedení terénní vzorek.

•

Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku
předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť
na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců
v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů;
budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých
discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák

•

Rezervní kolo

•

Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano,
náhradní žárovky).

•

Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE

Počet kusů

NP Podyjí

1 ks barva bílá

KRNAP

3 ks barva zelená tmavá

CELKEM

4 ks

Příloha č. 3
Podrobná specifikace a parametry Zboží

