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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na: 

 
 

„Osadenie stojanov pre bicykle a kolobežky a servisných stojanov  
v areáloch základných škôl a vo verejnom priestore  

v mestskej časti Bratislava-Ružinov“ 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:  Mestská časť Bratislava-Ružinov 
Sídlo:    Mierová 21 
PSČ:    827 05 Bratislava 
Mesto/obec:  Bratislava 
Štát:  Slovenská republika 
IČO:  603 155 
Kontaktná osoba:  Mgr. Beáta Šimorová, JUDr. Andrea Korcová, tel.: 02/48 284 405  
e-mail : beata.simorova@ruzinov.sk ; andrea.korcova@ruzinov.sk  
 
vo veciach technických:  Mgr. Alexandra Szökeová 
e-mail:  alexandra.szokeova@ruzinov.sk  
 

 
2) Názov predmetu zákazky 

„Osadenie stojanov pre bicykle a kolobežky a servisných stojanov v areáloch 
základných škôl a vo verejnom priestore v mestskej časti Bratislava - Ružinov“ 

 
3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód) 

34432000-4 –   časti a príslušenstvo bicyklov  
 

4) Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je dodanie stojanov pre bicykle, kolobežky a servisných stojanov 
a ich osadenie, v prípade potreby spojené s úpravou terénu, v priestoroch vybraných 
základných škôl mestskej časti Bratislava Ružinov (ďalej len mestská časť). Servisné 
stojany budú osadené okrem základných škôl aj do vytipovaných verejných priestorov 
mestskej časti Bratislava-Ružinov.  
 
Predmet zákazky pozostáva z: 

• stojany na bicykle budú v tvare „U“ s logom mestskej časti (logo v krivkách 
poskytne verejný obstarávateľ), 

• stojany na kolobežky so systémom uzamykania, budú v pevnom plastovom 
prevedení vo farbách mestskej časti (žltá a červená), v jednom stojane sa bude 
dať umiestniť a uzamknúť viacero kolobežiek, min. 10 kusov, 

• servisný stojan „malý“ – s priestorom na uchytenie bicykla a s mechanickou 
pumpou, 

• servisný stojan „veľký“ – s priestorom na uchytenie bicykla, s mechanickou 
pumpou a so servisnými kľúčmi zabezpečenými proti krádeži. 

 
Bližšia špecifikácia stojanov je uvedená v prílohe č. 2 Technická špecifikácia. 
 

 

mailto:beata.simorova@ruzinov.sk
mailto:andrea.korcova@ruzinov.sk
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Predmet zákazky bude dodávaný v dvoch etapách: 
Etapa 1:  
Miesto dodania: ZŠ Mierová a servisné stojany pre verejný priestor – park Ostredky, 
Štrkovecké jazero a Miestny úrad Bratislava-Ružinov 

p. č. druh Merná 
jednotka 

Počet kusov  

1 Stojan na bicykle ks 4  

2 Stojan na kolobežky ks 2 

3 Servisný stojan „malý“ s priestorom  
na uchytenie bicykla 
a s mechanickou pumpou 

ks 1 

4 Servisný stojan „veľký“ 
s priestorom na uchytenie bicykla 
s mechanickou pumpou a so 
servisnými kľúčmi zabezpečenými 
proti krádeži 

ks 3 

 
 
Etapa 2: 
Miesto dodania: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredkova, ZŠ Borodáčová, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ 
Nevädzová, ZŠ Vrútocká,  

p. č. druh Merná 
jednotka 

Počet kusov  

1 Stojan na bicykle ks 24 

2 Stojan na kolobežky ks 12  

3 Servisný stojan „malý“ s priestorom  
na uchytenie bicykla 
a s mechanickou pumpou 

ks 3 

4 Servisný stojan „veľký“ 
s priestorom na uchytenie bicykla 
s mechanickou pumpou a so 
servisnými kľúčmi zabezpečenými 
proti krádeži 

ks 3 

 
Súčasťou jednotkovej ceny stojanov musia byť aj náklady spojené s dovozom 
a montážou, vrátane prípadnej úpravy plochy pre osadenie. Fotodokumentácia lokalít 
pre osadenie tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet vykoná 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušnými rozhodnutiami 
orgánov verejnej moci a technickými normami, ktoré sa na vykonávanie predmetu, 
resp. jeho jednotlivých časti vzťahujú.  
Miesto vykonania predmetu bude verejný obstarávateľ určovať v jednotlivých 
samostatných písomných objednávkach. Vo všeobecnosti je však miesto vykonania 
určené územným obvodom verejného obstarávateľa a ohraničené katastrálnymi 
územiami Ružinov, Trnávka a Nivy.  

 
5) Predpokladaná hodnota zákazky: 

29 000,- EUR bez DPH, to je 34 800,- EUR s DPH 
 

6) Miesto a termín dodania 
Zákazka bude realizovaná na základe jednotlivých objednávok, pričom miesto výkonu 
je určené územným obvodom verejného obstarávateľa a ohraničené katastrálnymi 
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územiami Ružinov, Trnávka a Nivy. Všetkých 8 lokalít je bližšie špecifikovaných 
v Prílohe č. 3 výzvy. 

Termín dodania:  
Etapa 1: do 15. 09. 2020  
Etapa 2: priebežne podľa čiastkových objednávok, najneskôr do 31. 10. 2020  

 
7) Rozsah predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

8) Rozdelenie predmetu zákazky  
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 
9) Možnosť predloženia variantných riešení 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky. 
 

10) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
         Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku, ktorú môžu vykonať individuálne. 

Areály škôl sú v pracovných dňoch verejne prístupné, adresy škôl sú uvedené 

v Prílohe č. 3 výzvy.   

  Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 

 

11) Podmienky predkladania ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

p. 
č. 

Požiadavka na ponuku 

1.  

Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený poskytovať činnosti, ktoré sú predmetom 
zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu 

2. Návrh na plnenie kritéria - vyplnená príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 

3. Technické listy produktov – rozmery a materiálové prevedenie 

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.   

 
12) Podmienky predkladania ponuky 

12.1  Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému 
ERANET dostupnom na URL adrese https://ruzinov.eranet.sk v súlade  
s požiadavkami v tejto výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať  
na adrese https://ruzinov.eranet.sk. Registrácia je pre uchádzačov bezplatná. 

12.2  Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a 
predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 
jej obsah. 

12.3  Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku. 
12.4  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne 

vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému 
ERANET predkladajú preskenované. 

12.5  Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne 
vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET 
predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. 

12.6  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne 
vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke  
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v preskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch: uchádzač sa stane 
úspešným v tomto verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ bude mať 
pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov. 

12.7  Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  
12.8  Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení 

prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej 
ponuky). 

  
 

13) Jazyk ponuky 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v štátnom 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.  

 
14) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. 07. 2020, do 10:00 hod. 

 
15) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. 09. 2020 

 
16) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17. 07. 2020 o 10:10 hod. v miestnosti č. 208 
na adrese uvedenej v bode 1. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 
ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Na otváraní ponúk môže byt uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, 
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na zastupovanie. 

16.2 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné 
vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému 
obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému ERANET. 

16.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
oznámené vylúčenie. 

16.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému ERANET. 

16.5 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj  
o predloženie dôkazov. 

16.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.  

16.7 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma 
a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka 
neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá 

 
17) Mena a ceny uvádzané v ponuke 

17.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
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17.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 
ostatnými platnými predpismi.  

17.3  Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

17.4  Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

17.5  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH 
- celková cena bez DPH  
- celková cena s DPH 
 

17.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej 
ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky 
náklady spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, doprava, dodávka, 
demontáž, montáž a pod.)    

17.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

17.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej 
ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

17.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
18) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v EUR  
s DPH.  

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

 
19) Elektronická aukcia   

Nie 
 

20) Podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného   
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za plnenie na základe faktúr 
zhotoviteľa podložených objednávkami a Súpisom skutočne vykonaných prác 
a dodávok podpísanými verejným obstarávateľom. Tieto faktúry musia spĺňať všetky 
náležitosti v zmysle príslušných daňových právnych predpisov. Vystavené 
faktúry predloží zhotoviteľ verejnému obstarávateľovi najneskôr do pätnástich (15) dní 
od vzniku práva fakturovať. Právo fakturovať vzniká dňom odsúhlasenia Súpisu 
skutočne vykonaných prác a dodávok povereným zamestnancom verejného 
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obstarávateľa. Poverený zamestnanec verejného obstarávateľa potvrdí predložený 
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok do piatich (5) pracovných dní od jeho 
predloženia zhotoviteľom. Takto potvrdený Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok 
bude tvoriť prílohu faktúry vystavenej zhotoviteľom. V prípade chybne vystavenej 
faktúry, resp. faktúry, ktorá nebude spĺňať náležitosti podľa tohto odseku, plynie tridsať 
(30) dňová lehota splatnosti faktúry až odo dňa prevzatia opravnej faktúry verejným 
obstarávateľom. 

 
 
21) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Objednávka 
Predmet objednávky upravuje príloha č. 2 Technická špecifikácia, zhotoviteľ bude 
zákazku realizovať postupne, a to na základe čiastkových písomných objednávok 
verejného obstarávateľa.   

 
Zhotoviteľ je povinný prijatie objednávky písomne potvrdiť najneskôr v lehote 3 
pracovných dní odo dňa jej doručenia na adresu zhotoviteľa (alebo odo dňa jej 
doručenia e-mailom na adresu zhotoviteľa s tým, že takáto e-mailom doručená 
objednávka – musí byť potvrdená písomným vyhotovením objednávky doručeným 
zhotoviteľovi v primeranej dobe).   
Zhotoviteľ je pri realizácii časti zákazky definovanej v zmysle príslušnej objednávky 
povinný dodržať lehotu na ukončenie vykonávanej časti zákazky, ktorá bude 
definovaná v príslušnej objednávke. 

 
22) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
-  nebude predložená ani jedna ponuka,  

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

-  ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 

Dátum: 09. 07. 2020 
 

 
 

......................................................... 
     Ing. Martin Chren 
            starosta 

v zast.: Mgr. Pavol Balžanka  
                            prednosta 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2  Technická špecifikácia 
Príloha č. 3    Fotodokumentácia lokalít pre umiestnenie stojanov 
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Príloha č. 1 
Návrh na plnenie kritérií 

               
Verejný obstarávateľ: 
Mestská časť Bratislava-Ružinov 
Mierová  21  
827 05 Bratislava 
 
Názov predmetu zákazky 
Osadenie stojanov pre bicykle a kolobežky a servisných stojanov v areáloch základných škôl 
a vo verejnom priestore v mestskej časti Bratislava – Ružinov 
           
Údaje uchádzača 
Obchodné meno uchádzača: ............................................................ 
adresa alebo sídlo uchádzača:............................................................ 
IČO:                                             ............................................................ 
 
Informácie o zodpovednej osobe: 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa:  ............................................. 
telefonický kontakt:               ............................................. 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH 

 

p. 
č. 

Názov položky Merná 
jednotka 

Počet 
kusov  

Jednotková 
cena v € 
bez DPH 

Cena 
celkom v 

€ bez DPH 

1 Stojan na bicykle – 
dodanie a montáž 

ks 28    

2 Stojan na kolobežky – 
dodanie a montáž 

ks 14    

3 Servisný stojan „malý“ 
s priestorom  
na uchytenie bicykla 
a s mechanickou 
pumpou – dodanie a 
montáž 

ks 4    

4 Servisný stojan „veľký“ 
s priestorom na 
uchytenie bicykla 
s mechanickou pumpou 
a so servisnými kľúčmi 
zabezpečenými proti 
krádeži – dodanie a 
montáž 

ks 6    

Cena celkom v € v bez DPH ks 52 X  

 
Cena celkom v € s DPH 

ks 52 X  
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Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, 
doprava,    montáž, úprava povrchu, likvidácia odpadu) 
 
V...................................... dňa................... 
 
 
                                                             ................................................................................ 

                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatky 
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Príloha č. 2  
 

Technická špecifikácia 
 
 
1. stojany na bicykle budú v tvare „U“  so stredovou priečkou. Povrchová úprava odolná 

voči korózii (napr. RILSAN)+ logo mestskej časti (min. rozmer 120 mm x 140 mm, logo 
poskytne verejný obstarávateľ). Jeden stojan = dva bicykle. 

Rozmery: výška 800 mm, dĺžka 715 mm, min. priemer konštrukcie min. 50 mm 
Rozmerovo a tvarovo verejný obstarávateľ umožňuje predloženie alternatívneho 
riešenie, ktoré bude umožňovať uzamknutie bicykla o rám.  
 
Spolu 28 ks 
 

2. stojany na kolobežky so systémom uzamykania, budú v pevnom plastovom prevedení 
vo farbách mestskej časti (žltá a červená), v jednom stojane sa bude dať umiestniť 
a uzamknúť viacero kolobežiek, min. 10 kusov, 

Rozmery modulu: výška 520 mm, šírka 800 mm (400 mm jeden blok), dĺžka 120 
mm 
Jeden modul je zložený z dvoch blokov, ktoré je možné usporiadať lineárne 
(pozdĺž steny) alebo do priestoru (bloky oproti sebe) 
 
Spolu 14 ks 
 

3. servisný stojan „malý“ – s priestorom na uchytenie bicykla a s mechanickou pumpou, 
Materiál galvanizovaná oceľ, povrchová úprava práškové lakovanie, mechanická 
pumpa s manometrom, univerzálna hlavica pre všetky typy ventilov.  
 
Spolu 4 ks 
 

4. servisný stojan „veľký“ – s priestorom na uchytenie bicykla, s mechanickou pumpou a so 
servisnými kľúčmi zabezpečenými proti krádeži 

 Materiál galvanizovaná oceľ, povrchová úprava práškové lakovanie, mechanická 
pumpa s manometrom, univerzálna hlavica pre všetky typy ventilov, lanká k náradiu – 
nerezová oceľ, poplastované,  
Špecifikácia náradia min.: nastaviteľný kľúč 150 / alt. Trojstranný TORX, sada 
imbusových kľúčov 2,5 -10, krížový skrutkovač 2x100, plochý skrutkovač 5,5x100, 
otvorený kľúč 13/14, otvorený kľúč 15/17, oceľová montpáka 2 ks. 

 
Spolu 6 ks 
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Príloha č. 3  
 

Fotodokumentácia lokalít pre umiestnenie stojanov 
lokalita č. 1 ZŠ Drieňová 16 
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lokalita č. 2 ZŠ Ostredkova 14 
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lokalita č. 3 ZŠ Borodáčova 2 

 
lokalita č. 4 ZŠ Medzilaborecká 11 
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lokalita č. 5 ZŠ Nevädzová 2 
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lokalita č. 6 ZŠ Mierová 46 

 
lokalita č. 7 ZŠ Vrútocká 58 
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Lokalita č. 8 – verejné priestory pre osadenie 3 ks servisných stojanov – park Ostredky, 
Štrkovecké jazero a Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21 – presné 
umiestnenie servisných stojanov vo verejnom priestore budú upresnené 
v procese realizácie.  


