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KUPNf SMLOUVA
č. 602/0VZ/PS/2018
SMLUVNÍ STRANY
KUPUJICI:
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
verejné vysoká škola ziizené zákonem ě. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, česká republika
rektor:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O.
osoba oprávněné jednat
ve věcech technických:
IČ:
61989592
DIČ:
CZ61989592
bankovní spojení:
(déle Jen „KupuJlcf") na straně Jedné

a
PRODAVAJICI:
se sídlem:
zápis v obchodnfm rejstrfku:
statutámf orgén:
osob oprévněné jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

PhannaTech, s. r. o.
Vacinova 53613, 180 00 Praha
c 9975 vedené u Městského soudu v Praze
Ing. Miian Nimec, Jednatel
Ing. Milan Nimec
Ing. Miian Nimec
45279560
CZ45279560

č.(I.:

(déle Jen „prodflvajlcl") na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 8912012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen .občanský zákoník*), tuto kupní
smlouvu (dále jen usmlouva") v rámci projektu uMo/eku/ámf, bunlčný a klinický pf1stup ke
občanského zákoníku,
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zdravému stdmutl, reg.~. CZ.02.1.0110.0I0.0/16_019/0000868, v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání., v rámci Opera~ního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka
prodávajícího byla Kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „LF UPOL - Analyzátor
cirkulujfcfch nlldorových bunik11 jako nabfdka nejvhodnějšf.

I.

Pfedmit plninf

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je Cytotrack systém CT1 s příslušenstvím (dále
jen "zboží") v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou
součást této smlouvy jako její pl'floha č. 1. Prodávajíc( není oprávněn odevzdat Kupujfcímu
větěí množství zbožl ve smyslu § 2093 obCanského zákonlku. Smluvnl strany si ujednaly, že
§ 2099 odst. 2 obCanského zákonlku se nepoužije.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu
zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto
zbožf, včetně provedeni jeho instalace, provést zaškolení uživatelů Kupujícfho kvalifikovaným
pracovnlkem, poskytovat záru~I servis zbožr za podmlnek stanovených dále touto smlouvou.
3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a
v tennínu sjednanými touto smlouvou.
4. Součástí dodáni pfedmětu Smlouvy je i doprava a dodáni zákonnjch dokladů (Prohlášení
o shodě nebo CE certifikát, uživatelský manuál v českém nebo v anglickém jazyce).
5. Prodávající ve smyslu§ 2103 občanského zákoníku

ujišťuje,

že zboží je bez vad.

6. Zbožf musí bjt plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze
strany Kupujrctho.

li.

čas a místo dodiní

1. Prodávajíc( se zavazuje dodat a instalovat zboží v mfstě dodáni, včetně dodání všech
zákonných podkladů ke zboží, provedení všech zkoušek ověrujícfch splněni technických
parametru danjch touto smlouvou a provedeni zaikolenr uživatelů Kupujtcrho kvalifikovaným
pracovníkem v rozsahu čl. V. odst. 2 této smlouvy, to vše nejpozději do 120 dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy.
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2. Mlsto dodáni: ústav molekulárnl a translačnl mediciny Lékafské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc. Osoba oprávněná k pfevzetí zboží
nebo jím pověřená osoba.
za Kupujícího:
3. Smluvnf strany si ujednaly, že ustanoveni § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o
svépomocném prodeji se v pflpadě prodlenl Kupujlclho s pfevzetrm zbožl nepoužije.

Ill.

Kupní cena

1. Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši
4 090 000,- Kč bez DPH, 4 948 900,- Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 858 900,- Kč.
Prodávajlcr je plátce DPH.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího
spojené s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace
zboží, dodání všech zákonných podkladů ke zboží, provedení zaškolení uživatelů Kupujícího
kvalifikovaným pracovníkem, kompletnf zajištění záručnfho servisu).
3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše pftpustná a maximálnl, zahrnuje veikeré
náklady spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny je možné pouze a jen za pfedpokladu,
že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Prodávajfcí odpovfdá za to, že sazba daně z pfidané hodnoty v okamžiku fakturace je
stanovena v souladu s llčinnj'mi právními pfedpisy.

IV.

Platební podmínky

1. Platba za dodávku zbožf proběhne na základě fádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), obsahujtclho všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejlho
prokazatelného doručení Kupujícímu. Faktura bude wstavena Drodávaucrm nejdflve po
dodáni zboží. jeho fádně a úplné instalaci. dodáni zákonnich dokladů. provedeni všech
zkoušek ověfujících splnění technických parametrů daných touto smlouvou. a provedení
úvodního základního školení obsluhy v rozsahu čl. V. odst. 2 této smlouvv. což bude potvrzeno
Protokolem o dodání a instalaci zboží. Dokladem o řádném splnění závazků uvedených
v pfedchozí větě prodávajícím je datovaný pfedávací protokol opatfenj podpisy oprávněných
osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.
2. Prodévajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny néležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisu a náležitosti obchodní listiny dle§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
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zněnf pozdějifch prectpisů a současně identifikaci smlouvy, na jejfmž základě bylo plněno.

Fakturu prodávající opatrí razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené
faktuře bude vyznačen název a registrační číslo příslušného projektu a číslo této Smlouvy.
3. Nebude-li faktura vystavená prodávajfcím obsahovat některou povinnou náležitost nebo
prodávajícf chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupujícf oprávněn před uplynutfm lhůty
splatnosti vrétit fakturu prodávajfcfmi k provedení opravy s vyznaOenfm důvodu vracení.
Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
prodávajícímu přestává běžet pí.lvodní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne doručení nové faktury Kupujícím.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání
pffsluiné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu prodévajfcího uvedeného v záhlaví této
smlouvy.
5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2
občanského zákoníku,§ 1765 odst. 1 a§ 1766 občanského zákonfku se tedy ve vztahu k
prodávajícfmu nepoužije.

V.

Instalace zboží a zaškoleni obsluhy

1. V rámci instalace zboží v místě dodání, je prodávající povinen prokázat zejména, nikoliv
však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech parametrů zboží v souladu s nabfdkou
prodávajícfho, která bude tvofit nedHnou souCást smlouvy (pftloha ~. 1 smlouvy).
2. Prodávající se zavazuje provést zékladní školení obsluhy dodávaného zboží, které je
podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu 2 dnů po 8 hodinách pro min. 4 osob
ze strany Zadavatele. Odborně kvalifikovaní servisní technici, popř. aplikační specialisté
provedou školení obsluhy, ve kterém bude zahrnuto:
- teorie o konstrukci a nastavení pfístroje, analýze vzorků, vyhodnocení
\19sledků 1
- zapnutí/vypnutí zarízení vč. dodaného pnslušenství,
běžná kontrola/nastavení provozních parametrů zařízení,
- spuštění kontroly kvality provozu,
- základní metodiky detekce chyb,
- základní analýza vzorku,
provoznf lldržba zarízení, uživatelské servisnf úkony.
3. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně
jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín
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jednotlivých školeni musr být v dostatečném časovém predstihu odsouhlasen osobou
oprávněnou jednat za Kupujícího ve věcech technických. Veškeré néklady spojené s výše
uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniku, aplikačních specialistů, popř. specialistů
dodavatelu příslušenství) hradí prodávající.

VI.

ztruka, odpovidnost prodivajfclho za vady

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 8912012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu v délce 24 měsíců ode dne podpisu
pfedévacfho protokolu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Prodávajfcf garantuje rychlost servisnfho zásahu, tj. dojezd do mfsta instalace zbožf,
detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech
technických za Kupujícího, v záruční době nejpozději do 2 pracovních dnu ode dne ohlášení
vady Kupujícím, a to návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být
odstraněny nejpozději do 1O kalendáfnfch dnů ode dne zahájeni odstraňováni vad, pričemž
dnem zahájeni odstraňováni vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby
oprávněné ve věcech technických za smluvnl strany písemně jinak. Prodévajfcf je povinen
odstraňovat jednotlivé vady v .místě plnění", není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou
čásf' zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení
navrženého postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za Kupujícího. Smluvní
strany si ujednaly, že§ 2110 občanského zákonfku se nepoužije; Kupujfcf je tady oprávněn
pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodáni nového zbožl bez ohledu na
skutečnost, zda může zbožl vrátit, popf. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
VII.

Zajiltinf zivazku

1. Smluvní strany si pro pffpad poruěenf smluvené povinnosti ujednávajf smluvní pokuty v
upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané
smluvní pokuty nepovažuje za nepriměi'ené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných
smluvních povinností.
podobě, jakje

2. Prodávajfcf se zavazuje uhradit Kupujfcfmu smluvnf pokutu ve vjši 2.500,- Kč bez DPH za
každý i započat9 den prodlení se smluvně stanoveným terminem k dodáni ve smyslu čl. li.
odst. 1 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za
každý i započatý den po marném uplynuti lhůty k nastoupeni k opravě nebo opravě v době
záruky v souladu s čl. VI. táto smlouvy, a to za každý jednotlivý pffpad.
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4. Smluvní strany se dohodly, že§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně
v plné výši vedle smluvní pokuty.
5. Splatnost vyOčtovaných smluvnfch pokut je 30 dnO od data doruOení pfsemného vyOčtovánr
prtsluěné smluvnf straně a za den zaplaceni bude považován den odepsáni částky smluvní
pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování
smluvní pokuty.
6. Smluvnf strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započfst vůči jakékoli
pohledávce prodávajfcfho za Kupujfcfm, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
prodávajfcfm, i nesplatnou. Pohledávky Kupujfcfho a prodávajrcrho se započtenfm ruěí ve výti,
ve které se kryjí, přiOemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Kupující doručí prohlášení o
započtení prodávajícímu.

VIII.

Zivil"Kni ujedninr

1. Prodávajfcf je osobou povinnou spolupůsobit pfi výkonu finanCnf kontroly ve smyslu
ustanovení§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve verejné správě, ve
znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery,
podílející se na plnění této smlouvy.
2. Kupujfcf si vyhrazuje právo zverejnit obsah uzavfené smlouvy.
3. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákonfkem, ve znění pozdějších pfadpisů a právnfm fádem ~ské republiky.
4. Ujednáni této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakékoli Cást závazku podle této
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí
závazku, jejfž pi'edmět bude nejlépe odpovídat pfedmětu původnfho závazku. Pokud by
smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednáni bylo do smlouvy
doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouw mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku,
které budou vzestupně čfslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými osobami smluvnfch stran.
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6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 zákona~- 89/2012 Sb.,
znění pozdějších předpisů, odstoupit od této smlouvy v případě:
•
•
•

občanský zákoník,

ve

prodlení prodávajícfho s dodánfm zbožf delšfm než 10 dnů,
nedodrženr technické specifikace zbožl uvedené v nabfdce prodávajtcrho,
prodlenr prodávajícího se zahájením odstraňováni vad o vice než deset dnů

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno
písemného oznámení druhé smluvní straně.

písemně

a nabývá

účinnosti

dnem

doručení

7. Prodávajfcl nenr oprávněn bez souhlasu Kupujfclho postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy tretí osobě.

8. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému
zveřejnění

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslednlm Účastnfkem této Smlouvy a
llčinnosti

Sb.

dnem

uverejněnl

této smlouvy Kupujfclm v registru smluv dle zákona

č.

34012015

10. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci
programů strukturálních fondu stanovená v naffzenf Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
130312013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VW, a to ve všech relevantnfch dokumentech,
t91<ajfcích se daného predmětu smlouvy, ve všech dodatclch ke smlouvám a daliích
dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout
Kupujfcfmu prtpadně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
11. Prodávajfcí se zavazuje, že umožni věem subjektům oprávněným k vjkonu kontroly
projektu, z jehož prostfedků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů
souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními pi'edpisy CR k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění). Všechny vjstupy smluvního vztahu, u kterých tak specifikuje
Kupujfcf, musf obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlavf této smlouvy, nepožadujeli Kupujfcí jinak. Logo EU vOetně textů, logo Opera~I program Výzkum, vývoj a vzdělávánr
(dále jen .OP WV") dle požadavků Kupujícího. Kupující je povinen zajistit a prípadně
poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.
12. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci souvisejícf s plněnfm dle této
smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od pfedloženr účetnf závěrky OP

***
*
*
*
*
* *•* *

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a
Operační

investiční

fondy

program Výzkum, vývoj a vzděl ávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVYCHOVY

Univerzita Palackého

v Olomouci

VVV podle čl. 140 narrzenl Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 130312013, tj. nejméně do
31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanowje lhůtu delší. A.ídící orgán OP VW,
případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních
předpisu) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.
13. Tato Smlouva se pofizuje v elektronické podobě.

14. Nedílnou součást této smlouvy tvoii přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka prodávajícího ze dne 2. 11. 2018
V Olomouci, dne ................•

Prof.M
• gr.

Jaroslav Miller,
.„pfiiD:MA· ··· „
.„
prof. Mgr. Jaroslšv1.firier,1J.A., Ph.O.
rektor UP v Olomouci

V Praze dne

Ing. Milan Nimec:
jednatel

Sídlo :
Kancelář:

IČO:
DIČ:

Tel./Fax. :
E-mail :
Zápis v OR u KOS Praha: odd. C, vložka 9975

PharmaTech s.r.o.
nova nabidka

No : PH 180035

P.O. Box 70, Vacínova 3, 180 00 Praha 8
Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
45279560
CZ-45279560,

02/11/18

Date :

Page :

Your Ref . No. :

Our Contract No .:

To Company :

Delivery Address

niverzita Palackeho v Ol omouci

Univerzita Palackeho v Olomouci
Attn .:
Hnevot inska 5
779 00
Olomouc

rizkovskeho 511/8
771 47

Olomouc

Time of Delivery :

Te r ms of Delivery :

SAP

CIP Praha

Transport Mode :
Cat No .

CTll.001
888888888

Finland

ALL PRICES EXCLUDING VAT

Description

Cytotrack system CTll
Tr aining and i n stallation Cytotrack
T

_______

o

T A L

czK

Terms of Payment :

C/D

Place of Loading :

irfreight
Pos .

1

1
1

CZK

4090000 . 0
0 . 00

Unit Price

CZK

Arno u nt

4090000.0
0 . 00
4090000 . 0

-----------------------------------------------------------------------------------
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Perkln

Sídlo:

P.O. Box 70, Vacínova 3, 180 00 Praha 8
: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
IČO:
45279560
DIČ:
CZ-45279560,
Tel./Fax.:
E-mail:
Zápis v OR u KOS Praha: odd. C, vložka 9975
Kancelář

PharmaTech s.r.o.

Podrobná technická specifikace
Cytotrack system CT11
systém detekce a kalkulace CTCs na pevné fázi s následnou izolací
CTCs v reálném čase.
Charakterizace a vizualizace CTCs na pevné fázi pomocí komerčně volně
dostupných fluorescenčně značených protilátek a barviv.
Citlivost zařízení umožňuje detekci minimálně 1 CTC na pozadí 1O 000 000
normálních jaderných buněk periferní krve.
Systém primárně NEVYUŽÍVÁ EpCAM biomarker pro identifikaci CTCs.
Systém umožňuje odebrání jednotlivých vybraných CTCs z pevné fáze, jejich
transport do PCR zkumavky s možností vizuální kontroly a následné single-cell
molekulární charakterizace metodami IHC, PCR, FISH, NGS.
Fixace buněk na pevné fázi ani jejich izolace z povrchu neovlivňuje následné analýzy
CTCs (IHC, PCR, FISH, NGS).
Izolace z pevné fáze nevyužívá laseru a izolované CTCs buňky nejsou
kontaminovány leukocyty periferní krve.
Zařízení umožňuje analýzu vzorku plné periferní krve o objemu min. 7,5 ml bez
nutnosti obohacení vzorku.
Rychlost samotné detekce (scannování) není vyšší než 15 minut na vzorek.
Systém je vybaven plně automatickým programem identifikující CTCs na základě
volně nastavitelných parametrů.
Řídící software je schopen určit přesné pozice identifikovaných CTCs pro pořízení
fotogalerie k závěrečnému hodnocení operátorem.
Zdrojem světla je elektronicky řízená LED lampa,.
Optický systém má minimálně 6 pozic pro filtry a je vybaven 3 filtry - FITC, DAPI, Cy5
s možností rozšíření o další 5 filtrů
Součástí systému je software pro ovládání zařízení a identifikaci a charakterizaci
CTCs a současně je se systémem dodávána jednotka, klávesnice, myš, monitor.
Velikost systému musí umožňuje jeho umístění na laboratorní stůl.
Fluorescenční
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Perk in

Sídlo:

P.O. Box 70, Vacínova 3, 180 00 Praha 8
: Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
IČO:
45279560
DIČ:
CZ-45279560,
Tel./Fax.:
E-mail:
Zápis v OR u KOS Praha: odd. C, vložka 9975
Kancelář

PharmaTech s.r.o.

Specifikace dle jednotlivých subkritérií
8ubkritérium 81:
stejném vzorku:

Možnost opakovaného dobarvení, hodnocení a identifikace CTCs ve

ANO

8ubkritérium 82:
do 150µm:

Rozlišení

8ubkritérium 83:
20x/0,75:

Doplnění

detekce

může

být

zvoleno

uživatelem

od

1O

ANO

optického systému o

minimálně

dva objektivy 20x/0,4 a

ANO

8ubkritérium 84: Vybavení optického systému barevnou HD kamerou s rozlišením min. 1,3
MPa a citlivostí nejméně 2,0 x 106 fluoresceinových ekvivalentů na mikrosféru:

ANO

8ubkritérium 85: Vybavení optického systému laserem s minimálními parametry 488nm,
50nW:

ANO

Ing.
Milan

Digitally
signed by
Ing. Milan

Něme

Date:
2018.12.21
12:29:44
+01 '00'
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Němec

