
18382 - MST
Vestník č. 86/2021 - 13.04.2021

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00305022
Radničné nám.  7, 902 14 Pezinok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pezinok.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431393
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  iné (vyplňte prílohu A.I)
Enteris, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  47551321
Severovcov 24 , 851 10 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová
Telefón: +421 911545482
Email: hodosiova@enteris.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  www.pezinok.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431393

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Kompostáreň Pezinok - technické zabezpečenie kompostárne
Referenčné číslo: 2021/MPE/02/vyvo

II.1.2)    Hlavný kód CPV
16700000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie,
zaškolenie obsluhy a záručný servis, nasledovných zariadení: 
1.Traktor 
2. Prekopávač kompostu 
3. Bubnové sito 
4. Pokrývač základok 
5. Geotextília 
6. Kĺbový nakladač 
7. Drvič konárov 
8. Drvič kuchynských BRO 
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9. Nádoby na BRO kuchynský odpad
II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota

454 470,00 EUR bez DPH
II.1.6)    Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  9
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Traktor
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
16710000-5

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis traktora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Prekopávač kompostu
Časť č.:  2.

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
16000000-5

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis prekopávača kompostu. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 3
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II.2.1)    Názov
Bubnové sito
Časť č.:  3.

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
43411000-7

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis bubnového sita. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 4

II.2.1)    Názov
Pokrývač základok
Časť č.:  4

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
34144710-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis pokrývača základok. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 5

II.2.1)    Názov
Geotextília
Časť č.:  5

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
19200000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň
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II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis 4 ks geotextílie. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 6

II.2.1)    Názov
Kĺbový nakladač
Časť č.:  6

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
34144710-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis kĺbového nakladača. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 7

II.2.1)    Názov
Drvič konárov
Časť č.:  7

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
43414000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis drviča konárov. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
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Budú sa akceptovať varianty:  Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 8

II.2.1)    Názov
Drvič kuchynských BRO
Časť č.:  8

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
43414000-8

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis drviča kuchynského BRO. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4
 
Časť: 9

II.2.1)    Názov
Nádoby na BRO kuchynský odpad
Časť č.:  9

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
34928480-6

II.2.3)    Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Pezinok, kompostáreň

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, 
zaškolenie obsluhy a záručný servis 3500 ks nádob na BRO kuchynský odpad. Viac informácií je uvedených v Súťažných
podkadoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód žiadosti o NFP:
NFP310010AZH4

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
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alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým
výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace; 
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako 3 mesiace; 
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením
miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace; 
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým
dokladom o oprávnení dodávke tovaru, ktorý je predmetom zákazky; 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením; 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať; 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
 
Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok Jednotným európskym dokumentom
podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike, v rámci preukázania splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia, nemusí v ponuke predkladať nasledovné doklady: 
a)podľa § 32 ods. 2, písm. b), zákona o verejnom obstarávaní, 
b)podľa § 32 ods. 2, písm. c), zákona o verejnom obstarávaní, 
c)podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak je uchádzač zapísaný v Obchodnom registri SR. 
K uvedeným dokladom má verejný obstarávateľ prístup v rámci databáz verejnej správy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:  nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Áno

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  17.05.2021 10:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
CS

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
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Dátum a čas:  17.05.2021 10:30
Miesto:  Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 1. poschodie, zasadačka, č.dv.12.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pre obmedzený rozsah znakov je pokračovanie uvedené v bode VI.3)

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmení neskorších
predpisov, v texte oznámenia je uvedené aj ako "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní". 
2. Verejný obstarávateľ bude pri akékoľvek komunikácii so záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického obstarávania EVO. Záujemca alebo uchádzač má
možnosť registrovať sa do systému pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
osobitým bezpečnostným kódom (eiD). 
3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 
4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži, znáša uchádzač v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči 
verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok súťaže. 
5. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač, jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu sa preukáže dokladom totožnosti. Ak sa
otvárania ponúk zúčastní za uchádzača jeho poverený zástupca, tento sa preukáže dokladom totožnosti a originálom,
resp. úradne overenou kópiou splnomocnenia pre účasť na predmetnom otváraní ponúk. 
6. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstaraním inovácií, ani nie je ezamerané na
sociálne aspekty.

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.04.2021
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