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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP č.3. 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing. Peter Bittara
Telefón: +421 337765416
Fax: +421 33838776544
Email: peter.bittara@piestany.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RA - Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

OPIS
Názov zákazky
Rekonštrukcia objektu Zrnko a realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Predmetná zákazka je rozdelená na dve samostatné
časti:
časť č.1 Rekonštrukcia objektu Zrnko - Zavretý kút 4882/113, 921 01 Piešťany
časť č.2 Realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stručný opis zákazky časť č.1. Rekonštrukcia objektu Zrnko:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Zrnko v Piešťanoch za účelom zlepšenia teplotechnických vlastností
obvodového a strešného plášťa, výplní otvorových konštrukcií, vybudovania oplotenia a vybudovania vlastného
vykurovacieho systému s plynovým kondenzačným kotlom vrátane vybudovania pripojovacieho plynovodu.
Pôvodné okenné a dverné konštrukcie v obvodovom plášti budú nahradené plastovými, resp. hliníkovými s lepšími
tepelnoizolačnými vlastnosťami, otvorové konštrukcie budú zmenšené domurované pórobetónovými tvárnicami hr.
300mm. Zasklené steny na východnú, západnú a severnú stranu budú mať domurovaný parapet. Obvodový plášť bude
zateplený doskami z polystyrénu EPS-F hr.100mm. Ostenia okien a dverí budú zateplené izolačnými doskami hr. 30mm.
Sokel objektu do úrovne 500mm nad terénom bude zateplený extrudovaným polystyrénom hr.50mm.
Ochrana objektu pred priamym úderom blesku je riešená bleskozvodom s včasnou iniciáciou výboja (aktívny
bleskozvod).
Klampiarske práce zahŕňajú oplechovanie okenných parapetov, olemovanie šikmej plochy zasklenej steny a obvodovej
steny a lemovanie atiky plochej strechy.
Objekt sa odpojí od centrálneho tepelného zdroja, vybuduje sa nový pripojovací plynovod s meracou a regulačnou
zostavou a v objekte sa vybuduje vlastný vykurovací systém s plynovým kondenzačným kotlom o výkone 18kW
napojený na jestvujúce rozvody UK s liatinovými článkovými radiátormi Kalor. Osadí sa vonkajšie čidlo pre ekvitermickú
reguláciu a ekvitermický regulátor a na radiátoroch sa vymenia radiátorové kohúty a šroubenia za termostatické ventily
a uzatvárateľné spojky.
Súčasťou rekonštrukcie budovy bude aj výmena a dobudovanie oplotenia z poplastovaného pletiva a osadenie novej
brány v oplotení.
Predmet zákazky je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovanom výkaze-výmer z 30.03.2014 a v projekte vypracovanom
Ing. Miriam Suchomelovou Royova 9, 921 01 Piešťany z 04/2014.
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Stručný opis zákazky časť č.2. Realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch:

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Predmetom zákazky je realizácia klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch. Predmet zákazky
rieši elektrické napojenie pre navrhované klimatizačné jednotky (15 zariadení) v jestvujúcej trojpodlažnej budove a
doplnenie jestvujúcich rozvádzačov Mestského úradu v Piešťanoch.
Predmet zákazky je obsiahnutý v opise zákazky, v spracovaných výkazoch-výmer z 30.03.2014 a v projektoch
vypracovaných Ing. Milošom Balážikom z III/2014 Klimainvest s.r.o. kpt. Nálepku 1247/56 Hlohovec, Ing. Vyslockým E4
s.r.o. Vajanského 1955/58 Piešťany.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45113000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45310000-3, 39717200-3, 39715210-2, 31320000-5, 44221100-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti, na časť č.1. - Rekonštrukcia objektu Zrnko a na časť č.2. - Realizácia
klimatizácie vo vybraných priestoroch Mestského úradu v Piešťanoch.
Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť samostatne alebo na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 44 416,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 90

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1Osobné postavenie podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
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, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním uchádzač preukazuje splnenie podmienok výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.1.2nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.1.3nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie podmienok potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.1.4nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje splnenie
podmienok potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
1.1.5je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
1.1.6nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.1.6.1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.1.6.2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
1.1.6.2.1spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.1.6.2.2právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
1.1.6.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 1.1.6 čestným vyhlásením,
1.1.7nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie podmienok čestným vyhlásením,
1.1.8nemá nesplnenú povinosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
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ktorých vyplatenie má zamestnane nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia uchádzač preukazuje splnenie
podmienok čestným vyhlásením.
1.1.9Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.
1.1.1 1.1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v krajine jeho sídla.
1.1.10Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.

III.1.3.

1.1.11Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.8 nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak je
potvrdenie platné od 1. 7. 2013. Uchádzač, môže doklady uvedené v bodoch 1.1.1 - 1.1.5 nahradiť platným potvrdením
Úradu pre verejné obstarávanie o zápise do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 zákona o verejnom obstarávaní v
prípade ak je potvrdenie vydané pred 1. 7. 2013, predloží súčasne aj čestné vyhlásenie, že:
1.1.11.1nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
1.1.11.2nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia,
1.1.11.3nemá nesplnenú povinosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnane nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.2Technická alebo odborná
spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.2.1podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných
prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2009, 2010, 2011,
2012 a 2013 ) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Splnenie podmienky účasti
podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru
referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. apríla 2014.

1.2.2 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
-k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť zákaziek, ktoré uchádzač realizoval. V prípade,
že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude
klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o verejnom obstarávaní a na základe
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uvedeného bude uchádzač vylúčený. K zoznamu priloží záujemca min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú
kópie, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa,
názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v
termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie objednávateľa, že práce boli uskutočnené v
súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si verejný
obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
-k § 28 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných
prác preukázala:
1. odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o
vykonaní odbornej skúšky - odborné zameranie inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to
predložením overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu
tejto odborne spôsobilej osoby.
2. vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude
uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
2.Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
3.V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
4.Uchádzač môže v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
5.Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu 4. nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri
vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2812/2014
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 02.06.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
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IV.2.3.
IV.2.4.

Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2014 12:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 04.06.2014 10:00
Miesto : Mestský úrad Piešťany, Nám SNP č.3, 921 45 Piešťany kanc. č. 61
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie
ponúk elektronickú aukciu na každú časť samostatne, spôsob otvárania bude vykonaný podľa § 100 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Na každú časť zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo
Dátum odoslania tejto výzvy
07.05.2014
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