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Ró§tťóY{ §ml§ut*

WÁt*eninl*§ i}t,§l§ndhůd$§" §d5rčs §ťok§ sldl§ * l74óttisl. ? ve tpojelít § !t?§cnssl. v § l?d?
;§§tsm č. 8§á(}l2 §b,. $bťqn§kéhn záksníkir, v plat§*m §l{lí (d&lé j§n ,,sbčén§ký 3ákQ$fk.'i }
Ť s}ulád& § § 8t tdsr. 3 plsur. b) lÁknla {. 43 §.ŤOS4 §b,, í} ffi*stnái§§li, y pte&én ,íěni.

I{{T§V xlrol,snn,
ilsl3ydr§ré ?0é4.39{} 0l ']]ábor

lčD }5r9ňj33, Dlč §užs196332
Č^rrttrr : eo: t ltx;sqt gxo
&*t*§pťlrý ] Šv(jksv§&rm P§v'*r*"!sdnai9lřm ^šp6leěnů§ti

dok ja}ro 'proddr*jícť
a

lotatovng Yězeňsk§ elrrňby Čtské rpp§b}iky Prrcoy
§ř §ídlenr; Ridittx§ice u á;He r t 8.39ů §2 Ť§bnr
ístsup9fi á: M§r-udenlnn §hrexberperol,ů!.Mí] A,ředitelbůi)
tČi ó599?§99
DlČ: C7 ó59979]9
bant§!-rí §T§j*ní: §34§§B l,'l}l]§

rále jaho ,lruprJlcl'"

Uilvíř§Jl rřc §Ý§lan}br, &x,) trtč§fu.a í§lrn *ml§§l stnry t§lb
B§n§írvou §Blo$ťlr

l.
P&dm§rrn{otvy

l) Pbdmitwt plí,řní *m dóDdy jB panl prAdla žthit*í tofurího prádb t rert*rrčnlba pnidl4
pfr§otní€]r odlrt, ávě*ů. záolon. plthoal a daL Zlrotovitcl x zrvruqiq ir u&ji§iJ práni č
tebtcnl pťádl§ v néjw§3i rmr§{ kvdkó a teťhn9l$Bíl adpotídq!íll ctwsklá d§dedi}i}
p§dla. §mačené pr&{lo objednat*l*n b§dť },ťii{,íiéi§ & pÉdáváno povčl*nými pmwiky
obotl úěú§&flrú podlÉ dohody kuu:vč píipdně vÁhoé e bsde rorlřdĚno tto jednatlidclr
bótlki" §. pnieÉ pÉdk} b&lě }y§t Ym řl}kiž"lrngý 

'i§í 
{J'\.}čěr h])§ů $ijótťho příidlfl}, 1íůť při

převr*ť čiséhc p§dls p§lvtdi poia#9tiý !ffi8ůtník objcdnaick.
lYa§í prádlĚ budé pť{Ďíb§r 9 cakl! js lx (Y s?ó§ě dle pa*6by 3 x) za 7 dfil,

tt
§obr iřŤint imlouÝí

1) Ťanr eurrloux rc tj*lnóvó na dohu ur§iroui { lř n§ t2 mlklců §d pdpísn mlowy. Pokul i€dna egulmísl, $§ar budb ohtí! snlmn rypovédět, murí dorrÉi,l dnlid §triŇ píscmné slčl*nl, s to
rťJínřdějl do 30 de§, pítd ukcnčmlni smlour1.
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tlI.

} K§stlttar§platcbnlpodmlnly

t} §mluwí rtrrny sc rlotodly, ia *upri cetje §{atrBcn& ne zdltáíl§ ptínlé.lil ca}rri(ú prcdíBjr§&s,
včctrré přípedných mož5trsích §lw e §ls pro klíčovó átMl*y.

3J liup§r.p§i j§ §pletná dD 14 k lrŇáí$í§h d§ú od€ dse d$.uč.rrl l§{rrlálp dxňovdtn doktadt -
fakrrr.y dodavareli.

3) Kuplí ctnt jc *plamá bnkovnlm Ňvodgm m benkov§l účgt pBdávsjicibo wtdttý v d§ň§rár!
6{}}.l&&,

lv,
Dodrď pťnll}l

t} řt ř*lrě t vč'§ řovčd.rrfir pbrbu §c pnvFarjé dhťó{t* flkilrry píodáv{le{lt§ .e d$d4né zk}á v9
vyiÉlóYr§é ťsi a }t ťj§tnárĚ §pl§r§o§li,

r} Pmd*njrcíjc pov,ing§ dodrt §bígdnn§é Ýrót &y ná Bdíffio píp"ózh3ny {Yedseó d& o&jedr§y§€.

3) Dodaé výrr&ky ad*§r{í do ilplnčho .rpts§Ě|}í Lqpoí l§ly Yp Ýhíadrr&B vlaAtni{rYl
ptodó*qitd}m,

4) }.lóe§§č{ vr§il§ §k§dl plť§hád ž prodáv§jrcík! ne kupuji§ího v okxnžihu $*reť výrotúrú
tilprtjídm a.&, iř}$ á§iup9Píi,

Y.

Pr§vr r pvkrorii íilrlúýnklr {tr*É

1} ai$í-§ prnávaJíc| ít lrrcrýklliv fro}ďr rtle oliednávky mlrs § p§hlddílím ka ,Y§ifi
o*§lrr§ii9e p§r*},tr{}$ l'&bec či pa*§&out ve sjelnábdn í§ir&bu ó bnlitd je poYirt*n o i&§
§ku!§ódó§í blz.dklrdnl lupujíci&n inď,otmrt( š nítežiffu odiYodna§bn.

2) §eitYíí §§rny § aY!ár! & při vz{|smné $p§l§pŤáai hdru §d§tqrůvnt tek, aby mbyl§
po&rrrano rloM jnťxo spbo dobíá psť!§t óbou §§§n.

3} §nkvaí sř{§y §a u8vifir} ffih§Tiv8ť út§hsdní tsi{T§lví drulrd sm|uvní 3tn!y Y€ §m§I[
Ér§hMho §ínB§yenl D|rčó{l§kťh§ ?§k§nik§ } plgt§Éfi z0ětrí"

yI.

3§g§rtaaí *iúrtrovřrl

t) TNď§ §rrdou\" lr$ryvi p|§t n$d a úěififfilí dnun prrlpisu rrbol srílu\Ťich 3tr8n.

& Tlilr§ smíOBya j€ vyh§loven§ v§ 
,dlr,n 

$tBjno}ris§ct}, k!ždý § txrd§otúu miginrtlu, sičemž ke'de ze
§r§}úmí§h gtrsil §Mržl j6&n 3lsillwi§,

3J Tuto sbluun rr p}*aě n§nit mbo dnpliiovar ř§re pbmírymi tlodrttky potrmými oběnra
sel§wťml §třitmril.

4) §ňluvni'§ř&t, p§bk§§t ž§ l&to §mltouyí j. projewrn j*jici pnvé, §y§kťťé ,t §ť§§miwlné v§b
& lE ,rebylr *p§aa vťsni *§bo ia je&in§iranně ňesýhod§ýclr podrnlnek. l)ot §tvrT$i sÝ§l
§xrpi§í.

vPrěg§Yě dnÉ /ť / "{r?é §vťcbole dne
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