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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vyšný Medzev 

Sídlo: Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev 

IČO: 31309411 

DIČ: 2021473399 

Webová stránka verejného 

obstarávateľa: 

 

http://www.vysnymedzev.sk 

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Nálepka, starosta obce 

Tel: +421 554898271, +421 907906788 

E-mail: obec@vysnymedzev.sk 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu 

podľa ZVO 

Obec Vyšný Medzev je v tomto verejnom obstarávaní 

v postavení verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 

písm. b)  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi. 

Ing. Dušan Mihok, konateľ spoločnosti TENDER-KONZULT, s. r. o., Hraničná 2, 040 17 Košice, ako 

poverená osoba pre toto verejné obstarávanie, e-mail: dusan.mihok@tenderkonzult.sk, mobil: 

+421 905616592. 

2. Všeobecné informácie o predmete zákazky. 

Názov zákazky:  

Zberný dvor Vyšný Medzev – technológia. 

Druh zákazky:  

Tovary. 

Spoločný slovník obstarávania: 

CPV:  

44211100-3 Modulové a pojazdné budovy 

43414000-8 Drviče 

42923000-2 Strojové váhy a váhy 

34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a 

určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je 

nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 
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3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – technológie pre Zberný dvor Vyšný Medzev vrátane súvisiacich 

služieb – prepravy na miesta dodania, montáže a inštalácie zariadenia v mieste dodania.  

Členenie predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky sa člení na nasledovné samostatné časti 

Časť 1: Unimobunka 

Časť 02 Drvič 

Časť 03 Váha 

Časť 04 Kontajnery 

Ponuku je potrebné predložiť minimálne na  jednu časť predmetu zákazky. Ponuka predložená  len na 

časť položiek ktorejkoľvek zo samostatných Častí zákazky nebude  zaradená  do vyhodnotenia. 

 

Podrobný opis predmetu zákazky je v cit. dokumente  „Opis a technická špecifikácie predmetu zákazky“, 

uvedenom v elektronickom dokumente “ 01_OpisPZ_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.pdf“ v príl. č 01 

k Výzve. 

Uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 

a) predložením formulára Ponuka, v ktorom uchádzač uvedie na všetky časti o dodanie ktorých sa 

uchádzač uchádza obchodný názov a typové označenie každého  ponúkaného tovaru a jeho 

ocenenie podľa čl. 10 písm. a) Výzvy, vypracovaný podľa Vzoru vo formulári Ponuka, uvedeného  

v príl. č. 04 k Výzve, 

b) predložením Vlastného návrhu uchádzača na plnenie predmetu zákazky, ktorý musí obsahovať 

všetky údaje potrebné na posúdenie splnenia všetkých technických špecifikácií všetkých tovarov tej 

Časti / Častí predmetu zákazky o dodanie ktorej / ktorých sa uchádza, vypracovaný podľa Vzorov vo 

formulároch Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky – vlastný návrh na plnenie, uvedených  

pre každú samostatnú časť PZ v príl. č. 051 až 054  k Výzve. 

Uchádzač vlastný návrh/vlastné návrhy na plnenie predmetu zákazky nahradiť v ponuke čestným 

vyhlásením a predloží ho/ich v lehote súčinnosti pred uzavretím zmluvy len v prípade ak bude jeho 

ponuka vyhodnotená ako úspešná a ak bude k jej/ich predloženiu vyzvaný. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. 

Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor je uvedený v  editovateľnom 

elektronickom dokumente „02_NavrhKZ_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“ v príl. č. 02 k Výzve. 

Na každú zo štyroch samostatných častí  predmetu zákazky bude uzavretá samostatná zmluva, 

s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná na príslušnú samostatnú  časť predmetu 

zákazky. Vzor zmluvy je univerzálny pre všetky štyri samostatné časti predmetu zákazky. 
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Nakoľko je návrh Zmluvy vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním ponúk a 

podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, 

ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy.  

Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie 

údajov podľa predtlače do: 

•  čl. I bod 1.2 identifikačnú údaje uchádzača,  

• do čl. III bod 3.1 doplní číslo a názov príslušnej samostatnej Časti PZ na ktorú má byť uzavretá 

zmluva,  

• do čl. IV bod 4.2 uvedie údaje o cene podľa predtlače za každú samostatnú Časť PZ, na ktorú 

má byť uzavretá zmluva, 

• do čl. V bod 5.1 doplní lehotu dodania, ktorá nesmie byť dlhšia ako 90 dní,  

• do čl. VI bod 6.3, písm. h) doplní číslo a názov príslušnej samostatnej Časti PZ na ktorú má byť 

uzavretá zmluva,  

• do čl. XI bod 11.3 doplní záručnú dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov, 

• na konci zmluvy dátum, meno a priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby uchádzača, 

pečiatka. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť  

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa na internetovej 

adrese uvedenej v čl. 1 Výzvy 

Verejný obstarávateľ neposkytne na realizáciu diela zálohové platby. Platba bude vykonaná na základe 

faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví po riadnom dodaní tovarov a ich prevzatí verejným obstarávateľom. 

Podkladom pre vystavenie faktúry bude dodací list, ktorý bude potvrdený verejným obstarávateľom, ako 

kupujúcim a úspešným uchádzačom, ako predávajúcim.  

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.  

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a 

poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Zberný dvor Vyšný Medzev“ 

a ním poverené osoby. 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby. 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov. 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v čl. XIV bod 14.2 písmená a) až d) návrhu Zmluvy 

uvedenej priloženom vzore Zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť  po 

kumulatívnom splnení oboch nasledovných podmienok: 

a) došlo ku zverejneniu zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa na internetovej 
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adrese obec@vysnymedzev.sk a 

b) došlo po podpise zmluvy ku schváleniu postupu verejného obstarávania riadiacim orgánom 

v rámci štandardnej ex – post kontroly. 

5. Čas a miesto plnenia predmetu zákazky. 

Lehota dodania je najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Miesto dodania:  

Obec Vyšný Medzev, stavba Zberný dvor Vyšný Medzev, parc. „C“ č. 465/1, pri cintoríne , 044 25 Vyšný 

Medzev. 

6. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ. 

Názov projektu: Zberný dvor Vyšný Medzev 

Operačný program: Kvalita životného prostredia. 

Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOST  O POSKYTNUTIE NFP zameraná  

 na triedený zber KO, mechanicko-biologickú   úpravu zmesového KO a 

 zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v najmenej rozvinutých 

 okresoch. 

Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

7. Lehota na predloženie ponuky. 

23.11.2021 do 11.00 hod. 

8. Miesto predloženia/doručenia ponuky. 

• osobne, kuriérom alebo poštou na adresu Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný 

Medzev alebo 

• e-mailom na e-mailovú adresu obec@vysnymedzev.sk.   

9. Spôsob predloženia ponuky. 

Ponuka a všetky doklady podľa čl. 10 písm. d) tejto výzvy musia byť predložené  

• v listinnej podobe, v origináloch alebo v overených kópiách, podpísané oprávnenou osobou 

uchádzača poštou, kuriérom alebo osobne, alebo 

• ako elektronické dokumenty zhotovené z originálov alebo overených listinných dokumentov, 

podpísaných oprávnenou osobou a ich naskenovaním a uložením do elektronického dokumentu vo 

formáte PDF, 

• ponuky posielané poštou, kuriérom alebo osobne je potrebné predložiť v  uzavretej obálke označenej 

heslom „Neotvárať – ponuka – Technológia pre zberný dvor“ na adresu uvedenú v čl. 8 v lehote 

podľa čl. 7 Výzvy, 

• ponuky posielané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v čl. 8 v lehote podľa čl. 7 Výzvy. 

10. Pokyny na zostavenie ponuky. 

a) Spôsob určenia ceny. 

• všetky ceny musia byť uvedené v EUR, 

• navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

mailto:obec@vysnymedzev.sk
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vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, 

• uchádzač uvedie cenu za príslušnú samostatnú časť predmetu zákazky podľa predtlače do 

formulára „Ponuka“, 

• Uchádzač, ktorý je zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov alebo 

uchádzač, ktorý nie je zdaniteľnou osobou pre DPH ale stane sa po predložení ponuky alebo 

po uzavretí zmluvy platiteľom DPH uvedie všetky položky ceny. Uchádzač ktorý nie je a ani 

sa nestane po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, neuvádza DPH a ani Cenu spolu s DPH. 

b) Jazyk ponuky. 

• ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 

v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku,  

• ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 

do štátneho jazyka. 

c) Variantné riešenie. 

• verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie, 

• ak bude súčasťou ponuky variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené, 

• ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.  

d) Obsah ponuky. 

Verejný obstarávateľ požaduje aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

• formulár Ponuka s doplnenými údajmi podľa predtlače vo vzore formulár Ponuky, 

uvedenom v príl. č. 04 k Výzve v priloženom elektronickom dokumente 

„04_FormularPonuka_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“, 

• čestné vyhlásenie uchádzača k verejnému obstarávaniu doplnenom podľa predtlače 

uvedenom vo vzore Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu, uvedenom v priloženom 

elektronickom dokumente „03_CestneVyhl_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“, v príl. č. 

03 k Výzve, 

• návrh Kúpnej zmluvy vypracovaný podľa čl. 4 Výzvy,  

(uchádzač môže v ponuke návrh KZ  predbežne nahradiť vyššie uvedeným Čestným 

vyhlásením a predloží ho v lehote súčinnosti pred uzavretím zmluvy len v prípade, ak bude 

jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a ak bude k jej predloženiu vyzvaný). 

• vlastný návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky vypracovaný podľa čl. 3 písm. b) 

Výzvy. 

(uchádzač môže v ponuke vlastný návrh na plnenie PZ predbežne nahradiť vyššie 

uvedeným čestným vyhlásením a predloží ho v lehote súčinnosti pred uzavretím zmluvy len 

v prípade ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná a ak bude k jeho predloženiu 

vyzvaný). 

Všetky vyššie uvedené formuláre sú ako vzory, uchádzač môže použiť aj vlastný vzor, ktorý ale 

musí obsahovať minimálne údaje a informácie vyžadované podľa príslušných vyššie uvedených 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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vzorov.  

11. Lehota viazanosti ponúk. 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.01.2022.  

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk. 

Každá samostatná časť predmetu zákazky sa bude hodnotiť samostatne. Kritériom na vyhodnotenie 

ponúk bude celková cena spolu za príslušnú samostatnú hodnotenú Časť predmet zákazky, určená 

v EUR vrátane DPH, uvedená uchádzačom vo formulári Ponuka. Verejný obstarávateľ určí poradie 

uchádzačov za každú samostatnú Časť predmetu zákazky vzostupne, podľa hodnoty celkovej ceny 

spolu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, predloženej v ponuke uchádzača na príslušnú 

hodnotenú samostatnú Časť predmetu zákazky. Na prvom mieste v príslušnej hodnotenej Časti 

predmetu zákazky sa umiestni uchádzač, ktorý v ponuke predložil za príslušnú hodnotenú Časť 

predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu spolu v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni 

uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu spolu za predmet zákazky v EUR 

vrátane DPH, atď. 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa. 

a) Uchádzač môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie Výzvy alebo príloh k nej najneskôr 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie najneskôr dva 

pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky, ak žiadosť o vysvetlenie uchádzač doručí 

najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky. 

b) Verejný obstarávateľ posúdi u všetkých uchádzačov podmienky účasti a dôvody na vylúčenie 

a neuzavrie zmluvu s uchádzačom 

• ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j.  ktorý nie je oprávnený 

zhotoviť predmet zákazky a písm.  f) ZVO, t. j. ktorý má uložený   zákaz   účasti   vo   verejnom   

obstarávaní   potvrdený   konečným   rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

• ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40, ods. 6 písm. f), t. j. ak  vo vzťahu k nemu 

existuje konflikt záujmov, ktorý nebude môcť byť vyriešený iným spôsobom ako neuzavretím 

zmluvy s týmto uchádzačom, 

c) Verejný obstarávateľ po posúdení ponúk podľa čl. 13 písm. b) zaradí všetkých uchádzačov, ktorý 

splnili podmienky účasti a u ktorých neexistujú dôvody na vylúčenie podľa čl. 13 písm. b)  a zostaví 

pre každú Časť predmetu zákazky samostatné poradie uchádzačov spôsobom podľa čl. 12 Výzvy. 

Verejný obstarávateľ preskúma u uchádzača, ktorého ponuka sa v hodnotení príslušnej hodnotenej 

Časti umiestnila na prvom mieste v poradí, či jeho ponuka na príslušnú hodnotenú Časť predmetu 

zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo ak v príslušných registroch verejnej správy 

nebolo možné overiť splnenie podmienok účasti podľa čl. 13 písm. b) prvá odrážka Výzvy. Lehota 

na predloženie vysvetlenia/doplnenia dokladov nebude kratšia ako 3 pracovné dni. 
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e) V prípade ak nedošlo k predloženiu Kúpnej zmluvy alebo Vlastného návrhu uchádzača na plnenie 

predmetu zákazky už v ponuke, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorého ponuka sa 

umiestnila na prvom mieste v poradí na príslušnú hodnotenú časť predmetu zákazky, k predloženiu 

vyššie cit. dokladov. Lehota na ich predloženie nebude kratšia ako 3 pracovné dni.  

f) Ak úspešný uchádzač požadované doklady v stanovenej lehote nepredloží alebo ak predloženými 

dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ v prípade 

ak boli predložené dve alebo viac ako dve ponuky zopakuje postupne postup podľa čl. 13 písm. c) 

až e) u uchádzačov, ktorých ponuka sa umiestnila na druhom, treťom mieste, resp. ďalšom mieste 

v poradí tak, aby zmluva bola uzavretá s uchádzačom, ktorého ponuka spĺňa všetky požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a u ktorého neexistujú dôvody na neuzavretie zmluvy 

alebo vylúčenie uvedené v čl. 13 písm. b) Výzvy. 

g) Verejný obstarávateľ posúdi či uchádzač predloženými dokladmi splnil požiadavky verejného 

obstarávateľa na opis a technické špecifikácie predmetu zákazky a požiadavky na zmluvné 

podmienky k dodaniu predmetu zákazky.  

h) Verejný obstarávateľ určí ako  úspešného uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti a u ktorého 

neexistujú dôvody na vylúčenie podľa čl. 13 písm. b) Výzvy,  ktorého ponuka sa v hodnotení podľa 

čl. 12 umiestnila na prvom mieste v poradí a ktorý spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa 

na tú/tie samostatnú/samostatné Časť/časti predmetu zákazky uvedené v tejto Výzve, o dodanie 

ktorej/ktorých sa uchádza. 

i) Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu/zmluvy s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, alebo ak zápis ku dňu uzavretia zmluvy nie je platný, ak sa naňho 

vo vzťahu k hodnote zmluvy/zmlúv ktorá/ktoré s ním má/majú byť uzavretá/uzavreté, povinnosť 

byť zapísaný v cit. registri vzťahuje.1 

j) Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom e-mailom. 

14. Zrušenie postupu zadávania tejto zákazky. 

Verejný obstarávateľ zruší tento postup verejného obstarávania na výber dodávateľa predmetu zákazky:  

• ak v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, 

• ak všetky predložené ponuky boli vylúčené, 

• ak nastali v priebehu zadávania zákazky nové okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predvídať a ktoré mu neumožňujú pokračovať v zadávaní tejto zákazky, 

• ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre 

ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 

obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať 

zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

• ak hodnota zákazky spolu za všetky samostatné časti predmetu zákazky, určená podľa ponúk 

úspešných uchádzačov na všetky samostatné časti predmetu zákazky, bude vyššia ako 69 000 EUR 

bez DPH. 

 

 

1 § 2, ods. 2 a 3 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
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Vo Vyšnom Medzeve, dňa 12.11.2021. 
 
Vypracoval: Ing. Dušan Mihok, poverená osoba     
 
 
Schválil:  Ing. Róbert Nálepka, starosta obce 

 

15. Zoznam príloh k Výzve. 

Príl. 01  Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky v elektronickom dokumente 

 „01_OpisPZ_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.pdf“,  

Príl. č. 02 Návrh Kúpnej zmluvy v priloženom elektronickom dokumente 

 „02_NavrhKZ_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“, 

Príl. č. 03 Čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam verejného obstarávania zákazky v priloženom 

elektronickom dokumente „03_CestneVyhl_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“. 

Príl. č. 04 Formulár Ponuka v priloženom elektronickom  dokumente 

 „04_FormularPonuka_VMedzev_ZbernyDvor_Technika.docx“. 

Príl. č. 05 Vlastné návrhy uchádzača na jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky v priložených 

elektronických dokumentoch  

„051_VlastnyNavrh_Technika_Cast01.docx“, „052_VlastnyNavrh_Technika_Cast02. docx“, 

„053_VlastnyNavrh_Technika_Cast03.docx“ a „054_VlastnyNavrh_Technika_Cast04.docx“. 

 


