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Gymnázium Ivana Horvátha 
Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

 
 

vyhlasuje 
 
 

V Ý Z V U 
 
 

na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďaľej ako „súťaž“ alebo „prieskum trhu“) 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďaľej ako „ZVO“) 

 
 

 
 

 

ZADÁVACIE PODMIENKY K PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

ŠATŇOVÉ SKRINKY 
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V ý z v a 
na predloženie ponuky na predmet zákazky 

„Šatňové skrinky“ 

 
Výzva na predloženie ponuky sa realizuje za účelom zadania zákazky podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov verejného obstarávateľa Gymnázium Ivana Horvátha 
Sídlo verejného obstarávateľa Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 
IČO:   17337062   
DIČ:   2021435229 
 
Kontaktná osoba:    
Meno, priezvisko, funkcia  RNDr. Eva Stanková - riaditeľka 
E-mail:      skola@horvatha.sk , eva.stanko@gmail.com 
Tel.číslo/mobil:   0903 478 371 

 
    

2. PREDMET ZÁKAZKY 
 

       2.1  Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka a montáž šatňových skriniek na prízemí hlavnej budovy 
Gymnázia  Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava, a to v súlade s opisom predmetu 
zákazky, zmysle uvedenej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia, ktoré tvoria Prílohu 
č.1 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 

 
       2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):   

44400000-4 - Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  
45255400-3 - Montážne práce 
 

  2.3 Opis predmetu zákazky: 
 2.3.1  Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá 

zabezpečí predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  
 

 2.3.2  Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie 
ponuky“. 

 
2.3.3 Cieľom zákazky je uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie činností definovaných 

v týchto zadávacích podmienkach súťaže medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom za splnenia zadávacích podmienok zákazky (ďalej len „podmienky“) 
a postupom definovaným v týchto podmienkach 
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2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 
16 269 € bez DPH 

 
3. PODMIENKY PLNENIA 

 
3.1   Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača.  

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o 
VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f) tohto zákona. 
 
Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 
32 ods. 3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre 
verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je 
uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky 
osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. 

 
3.2   Miestom /uskutočnenia predmetu zákazky je: Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 

14, 821 03 Bratislava 
 

 3.3   Lehota dodania/plnenia predmetu zákazky: september 2021 
 
Pozn.: Verejný obstarávateľ predpokladá vyhodnotenie ponúk a vyhotovenie objednávky na 
úspešného uchádzača v nasledujúci pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. 
 
 
4. OBSAH PONUKY      

                                                                                                                                                                                                                    
4.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať : 

 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Návrh na plnenie predmetu zákazky 
( Príloha č.2 „Výzvy na predloženie ponuky“); 

 doklad preukazujúci splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) 
zákona o VO v prípade, že ucházdač je zahraničnou osobou; 
 
 

5. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY 
 

5.1  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 
„Výzvy na predloženie ponuky“. 

 
5.2  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu 
 
5.3  Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t. j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 
verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského 
jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady 
môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku) 
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5.4  Lehota na doručenie ponúk je 11.8.2021 do 10:00 hod.  
  Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 
 

5.5  Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30. 09. 2021 
 
6.  OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 
 
6.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré  

6.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 4 „Výzvy na predloženie ponuky“. 
6.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach zákazky. 

 
6.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach  a neobsahuje 
také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné 
ponuky uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené. 

 
6.3  V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 

verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. 
doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 
6.4  Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 6.3, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho 
ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 
 
7.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
7.1  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 6.1 a 6.2 a neboli 

z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 
uvedeného v bode 7.2 a v Prílohe č.3 „Výzvy na predloženie ponuky“. 

 
7.2  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

 
8.  OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
8.1  Plnenie bude vykonávané na základe Objednávky vystavenej na úspešného uchádzača 

a v súlade s opisom predmetu zákazky a osobitnými podmienkami plnenia, ktoré tvoria 
Prílohu č.1 tejto Výzvy na predloženie ponuky a ktoré budú zároveň tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť písomnej objednávky. 

 
9.  ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU A INÉ 
 
9.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 
 
9.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 
9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 
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9.4  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 
 
9.5  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné. 
 
9.6  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného 
uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 
9.7 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek 
rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 
 
10.  DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
10.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk. 

 
10.2   Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
 
10.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  
 
 
 
V Bratislave, 4.08.2021                                              

       RNDr. Eva Stanková 
                                     riaditeľka Gymnázia 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  
Príloha č.2:   Návrh na plnenie predmetu zákazky 
Príloha č.3:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny 
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 
Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž šatňových skriniek  pre potreby Gymnázia Ivana Horvátha  

v mieste plnenia, a to v zmysle uvedenej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia. 

 

Miesto plnenia: 

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

 Nákup  šatňových skriniek  pre potreby Gymnázia Ivana Horvátha podľa nižšie uvedeného rozsahu 

a ilustračného obrázku. 

Lehota plnenia: 

Dodanie do 30. septembra 2021 do priestorov Gymnázia Ivana Horvátha. 

 

Položky predmetu zákazky a  ich technická špecifikácia: 

Opis: Štvordverové a trojdverové šatňové sety. Každá skrinka v sete je uzamykateľná, s oddeleným 
úložným priestorom na topánky, ktorý súčasne slúži na sedenie. K šatníkovým skrinkám požadujeme 
zámok s 3 kľúčmi a jeden generálny kľúč.  
V hornej časti skrinky je polica, tyč na vešanie s 2 háčikmi. V dolnej časti je úložná skrinka na topánky.  
Úložný priestor na topánky je tiež samostatne uzamykateľný.  
 
Počet skriniek 4 – dverových: 51   
Počet skriniek 3 – dverových: 17 
 
Materiál: oceľový plech alebo laminátová 18 mm doska, zadná stena je 3 mm HDF doska, na sokli 
s protišmykovými plastovými podložkami. Vetracie otvory sú umiestnené v zadnej alebo prednej časti.  
 
Farebné prevedenie:  
 Farba korpusu: sivá 
 Farba dvierok v hornej časti: béžová alebo podľa dohody 
 Farba dvierok úložného priestoru na topánky: svetlo zelená alebo podľa dohody 
 

Por. č. Popis M.J. Počet ks 

1 4 –dverový set šatňových skriniek s úložným priestorom na topánky pol 51 

  Výška od 1 800 mm do 2 150 mm     

  Šírka od 1 200 mm do 1 220 mm     

  Hĺbka od 500 mm do 550 mm     

  Vetracie otvory     

  Polica v hornej časti skrinky     

  Tyč na vešanie s 2 háčikmi     

 Zámok s 3 kľúčmi   

2 3–dverový set šatňových skriniek s úložným priestorom na topánky pol 17 

  Výška od 1 800 mm do 2 150 mm     
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  Šírka od 900 mm do 915 mm     

  Hĺbka od 500 mm do 550 mm     

  Vetracie otvory     

  Polica v hornej časti skrinky     

  Tyč na vešanie s 2 háčikmi     

 Zámok s 3 kľúčmi   

3 Úložný priestor na topánky 4 - set pol 51 

  Samostatne uzamykateľný     

 Šírka  prispôsobená 4 dverovému setu    

  Výška od 380 mm do 400 mm     

  Hĺbka od 800 mm do 850 mm      

4 Úložný priestor na topánky 3 - set pol 17 

  Samostatne uzamykateľný     

 Šírka  prispôsobená 3 dverovému setu    

  Výška od 380 mm do 400 mm     

  Hĺbka od 800 mm do 850 mm      

6 Generálny kľúč  1 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o 
verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové 
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný 
predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 
zo dňa 03.03.2014). 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo 
svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom 
zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 
2018).  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / 
plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 
 
 
Osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky: 

 

 Požaduje sa dodať celý rozsah predmetu zákazky podľa stanovených množstiev jednotlivých 
položiek v stanovenej lehote plnenia na miesto plnenia predmetu zákazky, pričom tovar musí byť 
nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo 
úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach.  
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 Dodávateľ okrem dodania tovaru do miesta dodania zabezpečí aj jeho vykládku a montáž 
a likvidáciu vzniknutého odpadu. 

 

 Po dodaní predmetu zákazky musí dodávateľ vytvoriť dostatočný časový priestor na skontrolovanie 
kvality, technických parametrov a množstva dodávaného tovaru objednávateľovi, ktorý potvrdí 
prevzatie kvality a počtu tovaru podpísaním preberacieho protokolu. Podpísaný preberací protokol 
bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. 

 

 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. 
nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.). 

 

 V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 
zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za dodanie tovaru o hodnotu DPH. 

 

 Platobné podmienky 

 Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z 
iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení objednávky fakturovať DPH. 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom 
potvrdeného dodacieho listu. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom 
jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto 
objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je 
to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.  
 
 

 

 Spoločné ustanovenia 

 Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

 Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu (objednávky) s Bratislavským 
samosprávnym krajom, ktorý ako orgán verejnej správy v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov "čo nie je tajné, je verejné" a "prevažujúci verejný 
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti, nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácii, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za 
verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom BSK a 
štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto objednávky, resp. jej 
prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, 
identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atď.) na 
internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

 

 

Zoznam sprievodnej dokumentácie: 

Ilustračné obrázky k predmetu zákazky: 
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PRÍLOHA Č.2: NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka :   Dodávateľ (pečiatka a podpis): 

  
Šatníkové skrinky pre potreby Gymnázia 
Ivana Horvátha 

    

Kont. osoba : RNDr. Eva Stanková   
Telefón : 0903 478 371  

Email : skola@horvatha.sk, eva.stanko@gmail.com   
Dátum : 4. 08. 2021   

       
       

Por. 
č. 

Popis M.J. 
Počet 
kusov 

Jedn. cena   Celk. cena 

1 
4 –dverový set šatňových skriniek s úložným 
priestorom na topánky  pol  51       

  Výška od 1 800 mm do 2 150 mm           

  Šírka od 1 200 mm do 1 220 mm           

  Hĺbka od 500 mm do 550 mm           

  Vetracie otvory           

  Polica v hornej časti skrinky           

  Tyč na vešanie s 2 háčikmi           

 Zámok s 3 kľúčmi         

2 
3–dverový set šatňových skriniek s úložným 
priestorom na topánky  pol  17       

  Výška od 1 800 mm do 2 150 mm           

  Šírka od 900 mm do 915 mm           

  Hĺbka od 500 mm do 550 mm           

  Vetracie otvory           

  Polica v hornej časti skrinky           

  Tyč na vešanie s 2 háčikmi           

 Zámok s 3 kľúčmi         

3 Úložný priestor na topánky 4 - set pol 51       

  Samostatne uzamykateľný           

 Šírka  prispôsobená 4 dverovému setu            

  Výška od 380 mm do 400 mm           

  Hĺbka od 800 mm do 850 mm            

4 Úložný priestor na topánky 3 - set  pol  17       

  Samostatne uzamykateľný           

 Šírka  prispôsobená 3 dverovému setu          

  Výška od 380 mm do 400 mm           

  Hĺbka od 800 mm do 850 mm            

6 Generálny kľúč    1       

       

  Spolu bez DPH         0,00 € 

  DPH 20 %         0,00 € 

  Ceny spolu vrátane DPH         0,00 € 
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PRÍLOHA Č.3:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

   
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli 
z prieskumu trhu vylúčené.  Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 
 
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu 
zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po x, kde x je 
počet uchádzačov. 
 
Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie aj do „Návrhu na plnenie predmetu zákazky“ - Príloha č.2, 
ktorý je súčasťou „Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument. 
 

SPÔSOB URČENIA CENY: 
 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý 
predmet zákazky. 

 

 Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo 
poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

 

 Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky 
náklady uchádzača na riadne dodanie predmetu zákazky. 

 

  V prípade, ak uchádzač/zhotoviteľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po 
uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu 
zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača/zhotoviteľa na platcu DPH je ním predložená 
celková cena predmetu zákazky konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 
 


