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Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o., Sokolská 487,                                      
013 24 Strečno 

                                                                                  

              Odoslané: 

                                                                               Vybraným hospodárskym subjektom 

  

                                                                                           V Nededzi, dňa 30. 01. 2020 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť na predloženie ponuky na predmet zákazky:  

„Dodávka a montáž okien a dverí pre stavbu „Stavebné úpravy Domu smútku, Strečno“ 

Táto Výzva na predloženie ponuky predstavuje požiadavku podľa predloženej špecifikácie 
a je riadená ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Obecný podnik služieb Strečno, Sokolská 487, Strečno                                             
Štatutárny zástupca: Ing. Július Ilovský, konateľ                                                                                            
IČO: 36439266                                                                                                                                                  
DIČ:                                                                                                                                           
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Magdalena Sceheberová                                                                                                                                         
e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  
telefón: 00421 904 214 255 

Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Ing. Július Ilovský                                                                            
e-mail: ops@stresno.sk                                                                                                                            
telefón: 00421 911 277 744 

II. Názov zákazky a CPV kód 

Názov zákazky: 

„Dodávka a montáž okien a dverí pre stavbu „Stavebné úpravy Domu smútku, Strečno“ 

 

CPV kódy predmetu zákazky: 

44 221000-5 Okná dvere a súvisiace prvky 

45 421130-4 Montáž dverí a okien 
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III. Opis predmetu zákazky: 

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.,  ako spoločnosť so 100% majetkovou účasťou obce bol 
oslovený obcou Strečno na zhotovenie zákazky „Stavebné úpravy Domu smútku, Strečno“. 

Vzhľadom k tomu, že vo svojom portfóliu činností nemá zahrnutú výrobu okien a dverí 
z plastu, resp. z hliníka, musí pri zaobstaraní tohto predmetu zákazky postupovať ako verejný 
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1b) zákona 343/2015 Z . z o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

V súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom – výmer a technickou správou na 
predmetnú stavbu, požadujeme oceniť dodávku a montáž  - okná a dvere nasledovných 
parametrov: 

1/ hliníkové vonkajšie vstupné dvere v kovovej zárubni, zasklené izolačným dvojsklom, so 
selektívnou vrstvou, s dózickým uzamykaním Ug=1,2 W/m2K – (Dl, D2, D3) – celkom 3 ks 
podľa rozpisu na Výpise stolárskych výrobkov 

2/ drevené vnútorné dvere na hornej koľaji plné bez presklenia, biele, bez uzamykania (D4) 
celkom 1 ks podľa rozpisu na Výpise stolárskych výrobkov 

3/ drevené vnútorné dvere v drevenej obložkovej zárubni, alt. bezfalcovej s dózickým 
uzamykaním, plné bez presklenia, biele (D5, D6) – celkom 7 ks podľa rozpisu na Výpise 
stolárskych výrobkov 

4/ hliníkové okno zasklané izolačným dvojsklom so selektívnou vrstvou 1-krídlové, otváravo 
sklopné s vonkajším oplechovaním parapetu Ug=1,2 W/m2K (O1) – celkom 9 ks podľa 
rozpisu na Výkaze-výmer 

5/ hliníkové okno zasklené izolačným dvojsklom so selektívnouvrstvou – 1-krídlové otváravo 
sklopné + pevný nadsvetlík s vonkajším oplechovaním parapetu Ug=1,2 W/m2K (O2) – 2 ks 
podľa rozpisu na Výkaze-výmer 

6/ hliníkové okno zasklené izolačným dvojsklom so selektívnou vrstvou 3-krídlové otváravo 
sklopné + pevný nadsvetlík s vonkajším oplechovaním parapetu Ug=1,2 W/m2K (O2) – 2 ks 
podľa rozpisu na Výkaze-výmer 

Rozmery a nákresy sú v uvedené v prílohe – PD 5-2 a PD 5-3 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

18 200.- € bez DPH 

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predpokladaná lehota pre dodávku a montáž okien a dverí:  

do 15. 05. 2020 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

Zákazka bude financovaná z rozpočtových prostriedkov Obecného podniku služieb 
Strečno, s. r. o. 
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Podmienky financovania:     

Faktúra bude vystavená po úplnej dodávke a montáži okien a dverí na miesto určenia – Dom 
smútku Strečno 
Lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní                                                                                                     

 

VII. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e) a f) 
zákona 343/2016 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. 
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo 
preukáže v súlade s § 32 ods. (2) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
nemá udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (kontrola v zozname hospodárskych 
subjektov) a § 40, ods. (6), písm. f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť iným 
účinným spôsobom  

Verejný obstarávateľ si overil predmet podnikania u tých hospodárskych subjektov, ktorí boli 
touto priamo oslovení a tieto hospodárske subjekty nie sú povinné predložiť výpis 
z Obchodného registra SR. Predložia iba čestné vyhlásenie, že sú oprávnení v danom 
predmete zákazky podnikať. 

Zároveň predložia čestné vyhlásenie, že a majú v danom predmete zákazky skúsenosti a na 
realizáciu požadovaných prác potrebnú techniku. 

Hospodárske subjekty, ktoré pošlú ponuku na základe zverejnenia Výzvy na www  stránke 
strecno.sk, predložia aktuálny výpis z Obchodného registra SR. 

 

VIII. Obsah ponuky 

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať (aktuálny výpis z Obchodného registra SR, resp. 
Živnostenského registra z  internetu) alebo 

2. Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1 k tejto Výzve 
3. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky a Výkazu – výmer, ktorý je 

príloha č. 3 k tejto Výzve (ocenený Výkaz – výmer) 
4. Podpísaný a vyplnený Návrh Zmluvy o dielo – príloha č. 4 k tejto Výzve 

 

IX. Predkladanie ponúk  

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na 
predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
podnikania uchádzača. 

Obal ponuky musí byť označený textom: „cenová ponuka“, názov zákazky „Okná Dom 
smútku“ a formulkou „neotvárať“. 
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Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

1. Miesto predkladania ponúk  
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o., Sokolská 487, 013 24 Strečno 
 
Spôsob predloženia ponuky:                                                                                                 
poštou, osobne alebo kuriérom                                                                                          
alebo e-mailom: ops@strecno.sk 
 
 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              
Deň, mesiac, rok a hodina: 04. 02. 2020  do   10:00 hod 
 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           
31. 05. 2020 
 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   
najnižšia cena v EUR s DPH 

       5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                        

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa  04. 02. 2020  o 10:30 hod. v priestoroch 
zasadačky Obecného podniku služieb Strečno, s.r.o. 

Spôsob vyhodnocovania ponúk: 

Zástupca verejného obstarávateľa vyhodnotí predloženú ponuku na predmetné tovary 
čo do obsahu v súvislosti s predloženým Výkazom -výmer. Následne vyhodnotí ponuky, 
ktoré budú obsahovať kompletne ocenený Výkaz – výmer. Ponuka s najnižšou cenou sa 
vyhodnotí ako úspešná ponuka, ostatné ponuky sa umiestnia podľa výšky ponuky 
vzostupne na druhom až n-tom mieste, pričom n je počet hodnotených ponúk. 

6.Ďalšie informácie   

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 
uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný 
potvrdiť jej prijatie elektronicky. 

 

                                                                                        Ing. Július Ilovský, konateľ 

 Obecný podnik služieb Strečno 

 

Prílohy:   

- Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritérií 
- Príloha č. 2 k Výzve  - Výpis okien a dverí PD 5-3, 5-2                                                                                    
- Príloha č. 3 k Výzve – Výkaz – výmer v editovateľnej forme k vyplneniu                                            
- Príloha č. 4 k Výzve – Návrh Zmluvy o dielo                                                                            
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Príloha č. 1: 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : ............................................................................. 
  
       
 
 ..........................................................................................................................................................................      
Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov) 
 
 
 
Predmet  zákazky      
  „Dodávka a montáž okien a dverí“    
    766 Konštrukcie stolárske   
    767 Konštrukcie dopln., kovové stavebné  
                                                   
  

 

Eur bez DPH 

................................... 

................................... 

 

 

Eur s DPH 

.................................... 

.................................... 

  

SPOLU 

 

.................................. 

 

.................................... 

 
 
 
Je uchádzač platiteľom DPH? 
 
 ÁNO 1) 
 NIE  1)   
  
V ..............................................., dňa ..................................... 
 
 
 
 ............................................................................................................................................................... 
  Čitateľné  Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača 
  
 
Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  
súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.  
  
  
  
 1) Nehodiace sa prečiarknit 
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Príloha č. 2: 

 

Výpis stolárskych výrobkov dverí 

PD 5-3 

 

Výpis stolárskych výrobkov okien 

PD 5-2 
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Príloha č. 3 - Výkaz – výmer  k vyplneniu                                           
             
 

766 - Konštrukcie stolárske 
          

103 766 76641-2112    Montáž obkladu stien palubkami z mäk.dreva 
 

m2 
 

0,00 
     

   
podchytenie vyloženia strechy 

         
   

"signo DO obklad stlpov" (1,15+0,30)*2*4,00*2 =   23,200 
         

   
signo DS drevený sklad 

         
   

"opláštenie skladu" (2,64+5,14)*2*2,50 - "dvere"0,90*2,00 =   
37,100 

         

104 766 76641-7111    Montáž podkladového roštu pre obloženie stien 
         

105 MAT 611 912200    Drevený obklad (podobný ako štít krovu) 
         

   
"stratné 5%"  60,30"m2" * 1,05 =   63,315 

         

106 766 76666-211P    Drevené dvere so zámkom FAB do skladu 900x2000mm 1,000 kus 
 

0,00 
    

45.42.11    
"signo DS drevený sklad" 1 =   1,000 

         

107 766 76666-2122    Montáž dvier kompl.otvár.do drev.zárubne 1-krídl. 7,000 kus 
 

0,00 
    

45.42.11 
108 766 76666-21PC    Montáž dvier kompl.posuvných do drev.zárubne 1,000 kus 

 
0,00 

    
45.42.11 

109 MAT 611 617130    Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované 6,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11    
"signo D6"  6 =   6,000 

         

110 MAT 611 617210    Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované 1,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11    
"signo D5" 1 =   1,000 

         

111 MAT 611 617400    Dvere vnútorné plné 123x197 dyhované posuvné 1,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11    
"signo D4" 1 =   1,000 

         

112 MAT 611 69KL      Kľučka+vložka+kovanie 8,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11 
113 766 76666-21PC    Montáž dvier kompl.posuvných do drev.zárubne 1,000 kus 

 
0,00 

    
45.42.11 

114 766 76668-2111    Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. 8,000 kus 
 

0,00 
    

  .  .   
115 MAT 611 810660    Zárubne drevené 60x197cm 6,000 kus 

 
0,00 

    
20.30.11 

116 MAT 611 810670    Zárubne drevené 70x197cm 1,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11 
117 MAT 611 810680    Zárubne drevené 123x197cm 1,000 kus 

 
0,00 

    
20.30.11 

118 766 76669-5213    Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm 7,000 kus 
 

0,00 
    

45.42.13 
119 MAT 611 871210    Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm 6,000 kus 

 
0,00 

    
20.30.11 

120 MAT 611 871610    Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm 1,000 kus 
 

0,00 
    

20.30.11 
121 766 99876-6102    Presun hmôt pre konštr.stolárske v objekte výšky do 12m 0,891 t 

 
0,00 

    
45.42.13    

766 - Konštrukcie stolárske  spolu:  0,00 
  

0,00 
 

0,000 
   

             
 

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 
         

122 766 767-A-L1      Montáž hliníkových výplň.prvkov, PUR pena po obvode 87,120 bm 
 

0,00 
    

  .  .      
dvere 

         
   

"signo D1" (5,75+2,65*2)*1 =   11,050 
         

   
"signo D2" (1,77+2,65*2)*1 =   7,070 

         
   

"signo D3" (0,90+2,65*2)*1 =   6,200 
         

   
okná 

         
   

"signo 01" (1,20+0,85)*2*9 =   36,900 
         

   
"signo 02" (1,00+2,65)*2*2 =   14,600 

         
   

"signo 03" (3,00+2,65)*2*1 =   11,300 
         

123 MAT 553 00-AL     Hliníkové zasklené dvere s izol.trojsklom 22,314 m2 
 

0,00 
    

28.11.23    
"signo D1" 5,75*2,65*1 =   15,238 

         
   

"signo D2" 1,77*2,65*1 =   4,691 
         

   
"signo D3" 0,90*2,65*1 =   2,385 

         

124 MAT 553 01-AL     Hliníkové okná s izol.trojsklom 22,430 m2 
 

0,00 
    

28.11.23    
"signo 01" 1,20*0,85*9 =   9,180 

         
   

"signo 02" 1,00*2,65*2 =   5,300 
         

   
"signo 03" 3,00*2,65*1 =   7,950 

         

125 767 76799-5105    Montáž kovových doplnk.konštrukcií do 100kg 82,800 kg 
 

0,00 
    

45.42.12    
signo OR  2x ocelové rampy pre vozík truhly dl.2,65m š.30cm 

         
   

(2,65*0,30*2 + "kotvenie" 0,40*0,30*4)*40,0"kg/m2" =   82,800 
         

126 MAT 553 000010    Kovová konštrukcia rampy 82,800 kg 
 

0,00 
    

28.11.23 
127 767 99876-7202    Presun hmôt pre kovové doplnk.konštr.v objektoch výšky do 

12m 

 
% 

 
0,00 

    
45.42.12 

   
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu:  0,00 

  
0,00 

 
0,000 

   

 

Ponuku predkladá: _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
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Príloha č. 4 

 

Návrh Zmluvy o dielo 

Článok I. 

Zmluvné strany  

1. Objednávateľ:   

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. 

Adresa:   Sokolská 487, 013 24 Strečno                                                  
V zastúpení:  Ing. Július Ilovský, konateľ                                                                         
Kontaktná osoba pre technických:    Ing. Július Ilovský                                                                                                          
e-mail:                               ops@strecno.sk                                                                                     
telefón:                              00421 911 277 744                                                                                                                    
IČO:                                                                                                                                                                                       
DIČ:                                                                                                                                                                                 
IČ DPH:                                                                                                              
Bankové spojenie:                                                                                                                  
IBAN:                                  

 

2. Dodávateľ:  
 
......................................... 

Adresa:                                                                                                                                            
Štatutárny zástupca :                                                                                                                             
Zástupca vo veciach technických (uskutočnenie stavby:                                                                                            
Bankové spojenie :                                                                                                                                  
Číslo účtu :                                                                                                                                               
IČO :                                                                                                                                            
IČ DPH :                                                                                                                                          
DIČ:                                                                                                                                                   
Tel:                                                                                                                                               
e-mail: 

Preambula 

Táto Zmluva o dielo  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle  zákona č. 
343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Verejný objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy o dielo 
použil postup verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 cit.  zákona. 
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Článok II.                                                                                                                                 
Predmet Zmluvy o dielo 

2.1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok dodávateľa ako úspešného uchádzača na 
uskutočnenie stavebných prác “Dodávka a montáž okien a dverí pre stavbu „Stavebné 
úpravy Domu smútku, Strečno“ že na jej základe dodá v tejto zmluve špecifikovanú práce v 
množstve a v cenách, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, včítane odvozu na určené 
miesta uvedené vo Výzve. 

Článok III.                                                                                                                                      
Miesto predmetu rámcovej  zmluvy 

3.1.Miestom predmetu plnenia tejto Zmluvy o dielo sú: stavebné práce v obci Strečno, na 
objekte súp. č. 488, Dom smútku . 

Článok IV.                                                                                                                                   
Podmienky plnenia  predmetu Zmluvy o dielo 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce podľa špecifikácie určenej verejným 
obstarávateľom 

4.2. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa táto riadi Stavebným 
zákonom a Obchodným zákonníkom 

Článok V.                                                                                                                                     
Platnosť Zmluvy o dielo 

5.1.Táto Zmluva o dielo  sa uzatvára  na dobu neurčitú. 

Článok VI.                                                                                                                                             
Cena a čas trvania Zmluvy o dielo 

6.1. Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších  predpisov, 
vyhlášky  MF  SR  č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení  neskorších predpisov  a tvorí prílohu číslo 1 tejto Kúpnej zmluvy. 

6.2.Cena je stanovená na základe ponuky úspešného uchádzača 

 
Predmet  zákazky      
  „Dodávka a montáž okien a dverí“    
    766 Konštrukcie stolárske   
    767 Konštrukcie dopln., kovové stavebné  
                                                   
  

 

Eur bez DPH 

................................... 

................................... 

 

 

Eur s DPH 

.................................... 

.................................... 
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SPOLU 

 

.................................. 

 

.................................... 

 

6.3. Akékoľvek zmeny cien  uvedených v tejto Zmluvy o dielo  nie sú možné. Zmeny cien sú 
možné iba v prípadoch vyššej moci. V týchto  prípadoch sa cena upraví Dodatkom, 
podpísaným oboma zmluvnými stranami . 

Článok VII.                                                                                                                                     
Práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli , že Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. písomne, 
v dostatočnom časovom predstihu potrebnom na výrobu okien a dverí, ktoré sú predmetom 
zmluvy, oznámi pripravenosť stavby k montáži okien a dverí. 

7.2. Zhotoviteľ a objednávateľ si  dohodnú harmonogram stavebných prác  predmetnej 
zákazky a to v nadväznosti na stavebnú pripravenosť montáže okien a dverí. 

Článok VIII.                                                                                                                                      
Platobné podmienky 

8.1. Zhotoviteľ po splnení predmetu zákazky, čím sa rozumie zabudovanie okien a dverí , 
v súlade s prácami vykázanými vo Výkaze – výmer, vystaví faktúru v súlade so zákonom o 
účtovníctve 

8.2. Zmluvné strany dohodli  dobu splatnosti doručenej faktúry dodávateľom na 30 dní. 

8.3.Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy na dodávku tovaru 

Článok IX.                                                                                                                               
Odstúpenie od Zmluvy o dielo 

9.1.Odstúpiť od  Zmluvy o dielo bude možné v týchto prípadoch:                                                     
– v prípade podstatného porušenia  zmluvy,                                                                                                
– v prípade nedodržanie záväzku splniť predmet  zmluvy v rozsahu a v kvalite 
požadovanej  objednávateľom,                                                                                                              
– v ostatných prípadoch podľa ustanovení  § 344 Obchodného zákonníka 

9.2.Odstúpenie od Zmluvy o dielo je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej 
strane (§ 349 Obchodného zákonníka v platnom znení). 

9.3.Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

Článok X.                                                                                                                                   
Záverečné ustanovenia 
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10.1.Akékoľvek zmeny v Zmluve o dielo alebo jej dodatky musia mať písomnú formu 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

10.2.Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke 
Obecného podniku služieb Strečno, s.r.o.. 

10.3.Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto Zmluve o dielo upravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniam Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných právnych 
predpisov  Slovenskej republiky. 

10.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy o 
dielo v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto Zmluvy o dielo konali 
slobodne a že táto Zmluva o dielo nebola podpísaná v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok . 

10.5. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy  obdrží 
poskytovateľ a dva objednávateľ. 

 

 

V ………………… dňa …………………       V Strečne, dňa …………………  

 

.................................................  ................................................. 

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho               Meno, priezvisko a podpis štatutárneho                                                                              
zástupcu zhotoviteľa zástupcu objednávateľa  

 

 

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.2: Harmonogram  

Príloha č. 3: Ocenený Výkaz - výmer 

 

 

 

 


