VÝZVA
na predkladanie ponúk
(zákazka malého rozsahu)

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Živá Záhrada, s. r. o.
Adresa sídla:
M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov
IČO:
53226372
DIČ:
2121305010
IČDPH:
neplatca
Typ verejného obstarávateľa: podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZVO
Kontaktná osoba:
PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, konateľka
tel. č.:
+421 944 293 396
e-mail:
zivazahradaSK@gmail.com

Názov zákazky:

„Život pôde – Maľba na stenu“

Druh zákazky:

Služby

CPV kód:

92312000-1 – Umelecké služby

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
3 183,33 EUR
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka služieb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je
uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú
všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava, archivácia a všetky ostatné
súvisiace náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy a v súlade s Prílohou č. 3 tejto výzvy).
Spôsob určenia ceny
1. 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 vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody
oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve
desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som
platcom DPH“.

Výsledok verejného obstarávania: Zmluva o dielo
Lehota dodania predmetu zákazky: do 01. 11. 2021
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky je súčasťou projektu „Život
pôde“ a bude financovaný z dotácie Trnavského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky
znáša uchádzač.
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Podmienky účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona –
musí byť oprávnený dodávať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať
v ponuke doklad o oprávnení dodávať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou
vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač
zapísaný.
2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na preukázanie osobného
postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný
predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
1. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky uvedený v Prílohe č. 2
tejto výzvy.
2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková
cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.

Lehota na predkladanie ponúk: 05. 08. 2021 do 12:00 hod.
Miesto a spôsob predloženia ponúk: Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej
podobe.
1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na peto@fennix.eu
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Život pôde - Maľba na stenu“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp.
osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na
predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa je max. 10 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje
tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač
uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „Život pôde - Maľba na stenu“, 2. časť cenovej ponuky –„ Život
pôde - Maľba na stenu“ a atď.
2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Fénnix s. r. o., 1. Mája 393/58, 920 41 Leopoldov
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Život pôde - Maľba na
stenu“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo,
adresa).
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V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp.
osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

Obsah ponuky uchádzača
1. Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií a cenová tabuľka s nacenenými položkami -Príloha č. 2
tejto výzvy,
- vyplnenú a podpísanú – Zmluvu o dielo - Príloha č. 3 tejto výzvy.
2. Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude možné uplatniť
inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Ďalšie informácie
Vzhľadom na harmonogram projektu je potrebné dodať obstarávané tovary najneskôr do Najneskôr do 01.
11.2021. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Obstarávateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29. 7. 2021
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Zmluva o dielo
V Leopoldove , dňa 29. 07. 2021

.........................................................
Ing. Peter Bibza, poverená osoba
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
„ŽIVOT PÔDE - MAĽBA NA STENU“

Príloha č. 1

Základné údaje

Názov verejného obstarávateľa: Živá Záhrada, s. r. o.
Adresa sídla: M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov
IČO: 53226372
DIČ: 2121305010

Podrobný opis predmetu zákazky: Maľba na stenu
P.
č.

1.

Názov a popis položky

Maľba na stenu: Návrh a vytvorenie nástennej maľby v exteriéry
podľa náčrtu zadávateľa. Rozmer maľby (výška x šírka): 2 x 3 m.
Farby musia obsahovať UV stabilizátor a musia byť nezmývateľné
a určené pre exteriér. Súčasťou služby je očistenie a príprava
podkladu, na ktorom bude maľba vytvorená a všetky ostatné náklady
spojené s dodávkou služby.

Položka
Maľba na stenu

Počet
ks

Jedn. cena
bez DPH
EUR

Merná
jednotka

ks

Požadované
množstvo

1

Cena
Jedn. cena s Celkom bez
DPH EUR DPH EUR

Cena
Celkom s
DPH EUR

1

SPOLU
Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky
a jeho dodaním.
Miesto/miesta dodania:
Živá Záhrada, s. r. o.
M. R. Štefánika 260/30
920 41 Leopoldov
Lehota dodania tovaru:
Najneskôr do 01. 11. 2021
Splatnosť faktúry:
30 dní
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Príloha č. 2

NÁVRH UCHÁDZAČA
NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA
Názov zákazky: „Život pôde – Maľba na stenu“
Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:
IČO:
IČ DPH alebo DIČ*:
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
P. č.

1.

Názov položky/
tovaru

Maľba na
stenu

Merná
jednotka

Požadovaný
počet
kusov/balení

ks

1

Cena
za 1 ks
v EUR
bez
DPH

Sadzba
DPH v
%

Suma
DPH
v EUR

Cena za
1 ks
v EUR s
DPH

Celková
cena
za
požadované
množstvo
v EUR
bez
DPH

Suma
DPH v
EUR

Celková cena
za požadované množstvo
v EUR
s DPH

SPOLU
Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky

Technická špecifikácia jednotlivých položiek
Maľba na stenu
Názov
Technické Návrh a vytvorenie nástennej maľby v exteriéry podľa náčrtu zadávateľa. Rozmer
parametre maľby (výška x šírka): 2 x 3 m. Farby musia obsahovať UV stabilizátor a musia byť
nezmývateľné a určené pre exteriér. Súčasťou služby je očistenie a príprava
podkladu, na ktorom bude maľba vytvorená a všetky ostatné náklady spojené
s dodávkou služby.
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade
s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné
dodatočné náklady.

V......................... dňa .............2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko , funkcia

podpis uchádzača/štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky uchádzača
*Nehodiace sa prečiarknuť
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Príloha č. 3
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len
„zmluva“).
Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Názov:
Živá Záhrada, s. r. o.
Sídlo:
M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov
Zastúpený:
PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, konateľka
IČO:
53226372
IČ DPH:
neplatca DPH
DIČ:
2121305010
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
SK55 0900 0000 0051 7266 3014
(ďalej len „ Objednávateľ “)
2. Zhotoviteľ:
Názov:
Zapísaný: v obchodnom (živnostenskom) registri:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „ Zhotoviteľ “)
Preambula
1. Objednávateľ realizuje projekt „Život pôde“, ktorého realizácia bola podporená účelovou dotáciou
z Trnavského samosprávneho kraja.
2. V rámci predmetného projektu objednávateľ realizuje dodávku s názvom „Život pôde – Maľba na
stenu“.
Článok I: Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi počas trvania zmluvného
vzťahu na dohodnutom mieste dielo vymedzené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a záväzok
objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
2. Miesto plnenia je v rámci Slovenskej republiky, presná poloha bude určená najneskôr jeden týždeň
pred termínom dodania po vzájomnej dohode oboch strán.
3. Dodávka diela podľa tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby, na ktorých dodanie sa touto zmluvou
zaviazal a zaväzuje sa ich dodávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Článok II: Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do ukončenia aktivít v rámci
projektu. Najneskôr do 01. 11. 2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) dodaním diela a jeho prevzatím objednávateľom,
c) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
d) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
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3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší dohodnuté
zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia
nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.
Článok III: Cena a platobné podmienky
1. Za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa
podrobného rozpočtu uvedeného v prílohe č.1 tejto zmluvy. Celková maximálna cena za vykonanie
predmetu zmluvy je.................. € s DPH (slovom: ............................................ Eur). Zhotoviteľ nie
/ je platcom DPH.
2. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada za dodané dielo sa uskutoční na základe
skutočne dodaných služieb, formou prevodu na bankový účet Zhotovitteľa. Bezhotovostný
platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa na základe faktúry,
ktorej splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí diela. V
prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju
vrátiť a Zhotoviteľ' je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť
novú. V takomto prípade sa zruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne
plynúť prevzatím nového, respektíve upraveného daňového dokladu.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o prevzatí diela
Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ nezašle Zhotoviteľovi svoje pripomienky k plneniu
zmluvy do 10 pracovných dní od ich doručenia, má sa za to, že s nimi súhlasí.
.
Článok IV: Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
a)ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v termíne a rozsahu podľa objednávky
Objednávateľa, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom sto eur),
b) ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný
zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň
meškania.
2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá vznikne
niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poskytovateľ si nebude uplatňovať nároky na úhradu úrokov z
omeškania v prípade, ak omeškanie bude spôsobené vinou finančného ústavu objednávateľa.
Článok V: Kontaktné osoby
1. Kontaktnou osobou za Objednávateľa je PhDr. Lucia Baľák Lukáňová , tel.: +421 944 293 396, epošta: zivazahradaSK@gmail.com
2. Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je .........................., tel.: +421 ..............., e-pošta: .................
3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie a
zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.
Článok VI: Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
SR.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomných
dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ
dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávanými službami, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Trnavský samosprávny kraj a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: Príloha č. 1: Podrobný rozpočet
a popis dodávaných služieb (diela).
V Leopoldove, dňa ..........................

V.............................., dňa .......................

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

Podpis: ...................................................
PhDr. Lucia Baľák Lukáňová, konateľka

Podpis: ...................................................
meno, funkcia
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Príloha zmluvy č. 1: Podrobný rozpočet a popis služieb (diela)
Základné údaje
Názov Zhotoviteľa:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Podrobný opis predmetu zákazky: Život pôde – Maľba na stenu. Dodávka je súčasťou projektu „Život pôde“,
ktorého realizáciu podporil Trnavský samosprávny kraj.
P.
č.

1.

Názov a popis položky

Maľba na stenu: Návrh a vytvorenie nástennej maľby v exteriéry podľa
náčrtu zadávateľa. Rozmer maľby (výška x šírka): 2 x 3 m. Farby musia
obsahovať UV stabilizátor a musia byť nezmývateľné a určené pre exteriér.
Súčasťou služby je očistenie a príprava podkladu, na ktorom bude maľba
vytvorená a všetky ostatné náklady spojené s dodávkou služby.

Položka
Maľba na stenu

Počet
ks
1

Merná
jednotka

ks

Požadované
množstvo

1

Jedn. cena
Cena
Cena
bez
DPH Jedn. cena s Celkom bez Celkom
s
DPH EUR DPH EUR DPH EUR
EUR
SPOLU

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky a jeho dodaním.
Miesto/miesta dodania:
Živá Záhrada, s. r. o.
M. R. Štefánika 260/30
920 41 Leopoldov
Lehota dodania tovaru:
Najneskôr do 01. 11. 2021
Splatnosť faktúry:
30 dní
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