
 

 
 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

            ( ďalej len „Výzva“) 

 

realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou  podľa  §117   zákona č. 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1 Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 040 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:             Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                   055/622 19 51 

Email:                      sabova@srobarka.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1 Názov zákazky: 

            „Oprava sociálnych zariadení na 2. poschodí“   
 

2.2 Spoločný slovník obstarávania:  

            CPV 45262500-6 Murovanie a murárske práce,  

            CPV 45442100-8 Maliarske a natieračské práce,  

            CPV 45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín,  

            CPV 45432112-2 Kladenie dlažby,  

            CPV 45332400-7 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva, 

            CPV 45310000-3 elektroinštalačné práce.    

 

 

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. 

            Objekt  budovy Gymnázia je Národná kultúrna pamiatka – Šrobárova 1, Košice,       

            Ústredný    zoznam   pamiatkového   fondu   SR   č. 1217/0,  Mestská pamiatková   

            rezervácia   Košice,     katastrálne  územie    Stredné  mesto, Mestská pamiatková   

            rezervácia,  list vlastníctva  č. 1878,      parcelné  číslo   225/2,  226, 227,  228,  229. 

            Vlastníkom  budovy  je  Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,       

            042 66 Košice.  Budova je v správe Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice.       

                    

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            do 60 dní od podpisu Zmluvy o dielo.  
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3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

            Predmetom zákazky je dodávka materiálu a prác na opravu sociálnych zariadení na 

2.poschodí Gymnázia.  

           Jednotlivé položky sú uvedené v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer.  

             

     

 

3 Zvislé a kompletné konštrukcie    

  

1 342273075 

Priečky z tvárnic  hr. 75 mm P2-500 

hladkých, na MVC a lepidlo  (75x250x500)    m2 8,810 

 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

  

2 610991111 

Zakrývanie výplní vnútorných okenných 

otvorov,predmetov a konštrukcií    m2 14,000 

3 611460122 

Príprava vnútorného podkladu stropov 

penetráciou hĺbkovou    m2 9,200 

4 611460221 

Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 

(jemná), hr. 3 mm    m2 9,200 

5 612403399 

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek 

maltou, akejkoľvek šírky ryhy    m2 7,500 

6 612409991 

Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo 

okien, dverí,podláh, obkladov atď.    m 21,800 

7 612425931 

Omietka vápenná vnútorného ostenia 

okenného alebo dverného štuková    m2 4,000 

8 612460121 

Príprava vnútorného podkladu stien 

penetráciou základnou    m2 43,300 

9 612460151 

Príprava vnútorného podkladu stien 

cementovým prednástrekom, hr. 3 mm    m2 63,750 

10 612460212 

Vnútorná omietka stien vápenná jadrová 

(hrubá), hr. 15 mm    m2 63,750 

11 612460222 

Vnútorná omietka stien vápenná štuková 

(jemná), hr. 4 mm    m2 43,300 

12 612481119 

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením    m2 43,300 

13 631313511 

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 

hr.nad 80 do 120 mm    m3 1,820 

14 632477005 Nivelačná stierka podlahová  hrúbky 3 mm    m2 18,200 

15 642942111 

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 2,5 m2    ks 3,000 

16 5533194000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm P,    ks 3,000 

 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

  

17 941955002 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 

lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m    m2 18,200 

18 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m    m2 18,200 

19 965043341 

Búranie podkladov pod dlažby, liatych 

dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom 

hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  -2,20000t    m3 1,820 



 

20 965081812 

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky 

, hr.nad 10 mm,  -0,06500t    m2 18,200 

21 978021191 

Otlčenie omietok stien vnútorných 

cementových v rozsahu do 100 %,  -

0,06100t    m2 63,750 

22 979011111 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím    t 9,076 

23 979011131 

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 

3.5 m    t 9,076 

24 979081111 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km    t 9,076 

25 979081121 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km    t 190,760 

26 979082111 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m    t 9,076 

27 979082121 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m    t 19,076 

28 979089012 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné    t 9,076 

29 979089712 Prenájom kontajnera 5m3    ks 2,000 

 

99 Presun hmôt HSV    

  

30 998011002 

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky 

do 12 m    t 9,177 

 

PSV Práce a dodávky PSV    

  

 

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia    

  

31 721170905 

Oprava odpadového potrubia novodurového 

vsadenie odbočky do potrubia D 50    ks 2,000 

32 721170962 

Oprava odpadového potrubia novodurového 

prepojenie doterajšieho potrubia D 50    ks 2,000 

33 721172109 

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové 

D 110x2, 2    m 1,000 

34 721173205 

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 

50x1, 8    m 4,000 

35 721194105 

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8    ks 2,000 

36 721290111 

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125    m 6,000 

37 721300912 

Prečistenie zvislých odpadov v jednom 

podlaží do DN 200    ks 3,000 

38 721300932 

Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia 

do DN 100    m 4,000 

 

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod    

  



 

39 722172100 

Potrubie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - 

PN10, polyfúznym zváraním    m 16,750 

40 722172503 Montáž kolena PP-R DN 20    ks 7,000 

41 2860026050 

PP-R koleno - systém pre rozvod pitnej, 

teplej vody    ks 7,000 

42 722172533 Montáž T-kusu PP-R DN 20    ks 2,000 

43 2860026630 

PP-R T-kus - systém pre rozvod pitnej, 

teplej vody    ks 2,000 

44 722172718 Montáž zátky PP-R PN 20 D 20    ks 7,000 

45 2860027780 

PP-R zátka - systém pre rozvod pitnej, teplej 

vody    ks 7,000 

46 722172748 Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20    ks 7,000 

47 2860028020 

PP-R DG prechod 20x1/2" MZV s kovovým 

závitom  - systém pre rozvod pitnej, teplej 

vody    ks 7,000 

48 722172775 Montáž nástenky PP-R DN 20    ks 2,000 

49 2860028470 

PP-R nástenka 20x1/2"  - systém pre rozvod 

pitnej, teplej vody    ks 2,000 

50 722172781 Montáž ventilu PP-R DN 20    ks 7,000 

51 2860028610 

PP-R ventil rohový  20x1/2"  - systém pre 

rozvod pitnej, teplej vody    ks 7,000 

52 722221065A 

Montáž guľového kohúta závitového 

priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4-

demontáž a spätná montáž    ks 2,000 

53 5511130120 Vypúšťací guľový ventil, 3/4”, komplet    ks 2,000 

54 998722102 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m    t 0,005 

 

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety    

  

55 725110811 

Demontáž záchoda splachovacieho s 

nádržou alebo s tlakovým splachovačom,  -

0,01933t    súb. 3,000 

56 725119308 

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

zvislým odpadom    súb. 3,000 

57 6424310482 

Kombinované WC keramické, odpad zvislý 

+ sedátko    ks 3,000 

58 725219201 

Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej 

armatúry    súb. 1,000 

59 6420135170 Umývadlo keramické 500-600mm š, biela    ks 1,000 

60 725310821A Demontáž umývadla na konzolách    súb. 1,000 

61 725330840 

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez 

nádrže a splach. potrubia,oceľ. alebo 

liatinovej,  -0,01880t    súb. 1,000 

62 725332320 

Montáž výlevky keramickej  bez výtokovej 

armatúry    súb. 1,000 

63 6420137930 Výlevka , keramika, plastová mreža biela    ks 1,000 

64 725590812 

Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt 

zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z t 0,005 



 

budov s výš. do 12 m    

65 725820810 

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej 

nástennej,  -0,0026t    súb. 2,000 

66 725829206 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej 

stojankovej s mechanickým ovládaním 

odpadového ventilu    ks 2,000 

67 5514312900 

Batéria drezová mosadzná so spodným 

výtokom 1/2"x 150 mm    ks 1,000 

68 5513006150 

Umývadlová stojanková páková batéria , 

1/2"x 150mm    ks 1,000 

69 725860820 

Demontáž jednoduchej  zápachovej 

uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t    ks 2,000 

70 725869302 

Montáž zápachovej uzávierky pre 

zariaďovacie predmety, umývadlová do D 

50 (podomietková)    ks 2,000 

71 2863120288 Umývadlový sifón , biela, plast,    ks 2,000 

72 998725102 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m    t 0,116 

 

763 Konštrukcie - drevostavby    

  

73 763122141A 

Predsadená SDK stena , jednoduchá  UD a 

CD dosky GKFI hr. 12,5 mm -kapotáž 

kanalizačných rúr    m2 3,600 

74 763138223 

Podhľad SDK  RFI 12.5 mm závesný, 

dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD    m2 10,680 

75 763170031 

Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 

mm-strop    ks 1,000 

76 998763303 

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 

v objektoch výšky od 7 do 24 m    t 0,290 

 

766 Konštrukcie stolárske    

  

77 766662112 

Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania    ks 4,000 

78 5491502040 

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 

2x rozeta BB,    ks 4,000 

79 6117103100 

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň 

papierová voština, povrch fólia M10, plné, 

šírka 600    ks 3,000 

80 6116201710 

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň 

papierová voština, povrch dyha M10, plné, 

šírka 600-900 mm    ks 1,000 

81 766662112A 

Oprava drevených dverí so zárubňou-

prebrúsenie,tmelenie,2xnáter    ks 1,000 

82 766669116 

Montáž samozatvárača pre dverné krídla s 

hmotnosťou do 25 kg    ks 1,000 

83 5491701010 

Hydraulický samozatvárač - váha dverí do 

25 kg    ks 1,000 



 

84 998766102 

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m    t 0,105 

 

767 Konštrukcie doplnkové kovové    

  85 767134802A Demontáž kabín toaliet    ks 3,000 

 

771 Podlahy z dlaždíc    

  

86 771576109 

Montáž podláh z dlaždíc keramických do 

tmelu flexibilného    m2 18,200 

87 5976456000A 

Dlaždice keramické s protišmykovým 

povrchom líca úprava 1 A -dodávka    m2 22,244 

88 771576109A Škárovanie dlažieb+dodávka škár.hmoty    m2 18,200 

89 998771102 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m    t 0,683 

 

781 Dokončovacie práce a obklady    

  

90 781445017 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu    m2 68,700 

91 5976582000 

Obkladačky keramické glazované 

jednofarebné hladké    m2 75,194 

92 781445017A Škárovanie obkladov+ dodávka škár.hmoty    m2 68,700 

93 781445520A 

Montáž ukončujúcej lišty kladenej do tmelu 

šírky do 30 mm    m 14,000 

94 5978650190A Ukončujúca lišta biela-plast biely    m 14,000 

95 998781102 

Presun hmôt pre obklady keramické v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m    t 2,141 

 

783 Dokončovacie práce - nátery    

  

96 783222100 

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické 

farby na vzduchu schnúce dvojnásobné -

zárubne    m2 8,000 

 

784 Dokončovacie práce - maľby    

  

97 784410100 

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3,80 m    m2 59,800 

98 784430010 

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, 

ručne nanášané na jemnozrnný podklad 

výšky do 3,80 m    m2 59,800 

 

M Práce a dodávky M    

  

 

21-M Elektromontáže    

  

99 210100001 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2    ks 2,000 

## 3452104200 G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L    ks 2,000 

101 210201911 

Montáž svietidla interiérového na strop do 

1,0 kg    ks 4,000 

102 210201942 Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg    ks 1,000 

## 3486301210 Interiérové svietidlo LED    ks 4,000 



 

## 3483501000 Stropné svietidlo LED zavesené    ks 1,000 

105 210290011 

Zistenie porúch na inštalácii V kanceláriách, 

verej. budovách, na okruh pripoj. do 2 

miestností    ks 2,000 

106 210290492 

Výmena istiacich a spínacích prístrojov v 

rozvádzači na DIN lište do 16 A    ks 1,000 

## 3580760010 Istič LPN-10B-1    ks 1,000 

108 210800226 

Vodič medený uložený pod omietkou 

CYKY  450/750 V  3x1,5mm2    m 38,000 

## 3410350085 

CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, 

medený STN    m 38,000 

110 210961201A Demontáž vypínača    ks 2,000 

111 210961201B Montáž vypínača+dodávka    ks 2,000 

112 998921203 

Presun hmôt pre montáž silnoprúdových 

rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) 

výšky nad 7 do 24 m    % 10,000 

 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    

  113 HZS000111A Mimostavenisková doprava    súb 1,000 

114 HZS000112 

Stavebno montážne práce náročnejšie, 

ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu 

viac ako 8 hodín náročnejšie    hod 3,000 

 

 Rozsah zákazky, technické   požiadavky  a parametre  sú určené touto  výzvou  a  jej     

 prílohami. Nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.  

 

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke 

priestorov podľa  predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť 

po dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese 

sabova@srobarka.sk  alebo telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51. 

 

Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na  základe špecifikácie v Prílohe č. 1 – 

výkaz – výmer.   

Rozpočet – Príloha č. 2  musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  a  verejný 

obstarávateľ požaduje predložiť aj  rekapituláciu celkovej ceny za celý predmet 

zákazky v požadovanom rozsahu a to v členení:     

Cena  predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR 

DPH 20 %  ................................................................... EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 11 360,-  eur bez DHP 

 

 

5. Predkladanie cenových ponúk 

 

5.1   Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

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

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom 

znení. Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny 

zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy 

a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom 

v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku 

v slovenskom jazyku. 

 

5.2   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 30.7. 2019 a lehota na predkladanie  ponúk 

je určená do 20.8.2019 do 15.00 hod. 

 

5.3  Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Oprava 

sociálnych zariadení na 2. poschodí – VO neotvárať“. 

5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium  Šrobárova 1, 040 23 Košice  

 

  

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

 

6.1      §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  

           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

            Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Na vyhodnotenie splnenia podmienky účasti osobného postavenia verejný 

obstarávateľ vyžaduje od jednotlivých uchádzačov predloženie dokladu o 

oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v 

oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR o oprávnení 

podnikať (v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky), nie starší ako 3 mesiace, 

originál alebo úradne overená kópia.  

 

 6.2     Uchádzač,  musí byť zapísaný v zozname hospodárskych subjektov a o uvedenej 

skutočnosti predloží doklad o zápise formou elektronického odpisu.  

      

6.3       Podmienka zápisu v registri partnerov verejného sektora 

            Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky  zákona    

č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a je v ňom zapísaný a preukáže to. 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

 

7.1    Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky 

podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti s podmienkami účasti, obsah 

ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková 

cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  
            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača   s   najnižšou   celkovou    cenou   v eurách s DPH za celý predmet zákazky  

            a   bude  s   úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva  o dielo.  

 7.3   Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia 

súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 

predloženie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom 

formou elektronickej komunikácie. 

7.4     Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti 

vykonania verejného obstarávania Úradom Košického samosprávneho kraja. 

             

8. Obsah ponuky 

 

8.1  Ponuka musí obsahovať: 

Ocenenie predmetu zákazky v súlade s Prílohou č. 1 (Výkaz-výmer)  tejto Výzvy 

korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií, 

Vyplnený doklad – Krycí list rozpočtu – Príloha č. 2 Výzvy, 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 3 Výzvy, 

Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy, 

Podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 4 Výzvy. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 

9.1.      Predmet    zákazky  bude financovaný z prostriedkov zriaďovateľa školy – Košického   

            samosprávneho     kraja.   Podmienky    financovania    a   platobné    dojednania     sú   

            špecifikované a určené v návrhu zmluvy o dielo.  

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na predmet zákazky.  

 

10. Prílohy  

 

            Príloha č. 1 - Výkaz – výmer, 

            Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu,  

            Príloha č. 3 -  Návrh na plnenie kritérií,  

            Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo 

            

V Košiciach dňa 29.7. 2019 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


