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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.6)

NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36007099
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ďurkovský
Telefón: +421 415660168
Email: peter.durkovsky@dpmz.sk
Fax: +421 415643743
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.dpmz.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422255
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
https://www.ezakazky.sk
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Informatizácia MHD v Žiline
Referenčné číslo: 1/2020
Hlavný kód CPV
30200000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v
Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude
realizovaná modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, elektronických
zastávkových informačných panelov a kamerového systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky (opis a technická
špecifikácia) sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková odhadovaná hodnota
1 375 800,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v
Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených
podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude
1/5

realizovaná modernizácia vozidlového komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia, elektronických
zastávkových informačných panelov a kamerového systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky (opis a technická
špecifikácia) sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 375 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 410
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302011L880
II.2.14)Doplňujúce informácie
Projekt: Informatizácia MHD Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (2014-2020)

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
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 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 (§ 37 zákona o
verejnom obstarávaní).
Obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ informuje, že je subjektom, ktorý je oprávnený použiť
iba niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon proti byrokracii/ v znení zákona č. 221/2019 Z. z.).
V nadväznosti na uvedené má obstarávateľ oprávnenie získavať doklady iba podľa:
§ 32 ods. 1 písm. b) okrem potvrdení zdravotných poisťovní, ktoré obstarávateľ nevie zabezpečiť na základe udelených
oprávnení;
§ 32 ods. 1 písm. c) obstarávateľ dokáže zabezpečiť doklady;
§ 32 ods. 1 písm. e) obstarávateľ dokáže zabezpečiť doklady.
Ostatné dokumenty/doklady podľa § 32 obstarávateľ nevie zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do
systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v pdf. naskenovanej forme originálov alebo úradne overených kópií, ak
nie je ustanovené inak.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. d)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní (Zákon č.
343/2015 Z. z.) sa finančné a ekonomické postavenie preukazuje v tomto verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom
obrate. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením prehľadu o celkovom obrate za predchádzajúce tri
hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Dosiahnutý celkový obrat uchádzača súhrnne za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 2 750 000,00 EUR.
Uchádzač k prehľadu o celkovom obrate predloží aj výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch,
potvrdené príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným príslušným orgánom za predchádzajúce tri hospodárske
roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Obstarávateľská
organizácia akceptuje aj ekvivalentný doklad predložený uchádzačom, v ktorom je možné požadované údaje o celkovom
obrate overiť. Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate vo forme napr. prehľadnej tabuľky, v ktorej bude uvedený
celkový obrat v EUR súhrnne za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (a pokiaľ je možné, na uľahčenie orientácie v účtovných dokladoch,
obstarávateľ odporúča uviesť tieto hodnoty v EUR aj za jednotlivé roky). K prepočtu cudzej meny na EUR sa v prehľade
použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v
Úradnom vestníku EÚ.
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Ak uchádzač eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na oficiálnom internetovom sídle štátneho
orgánu SR (napr. Register účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky), nemusí predkladať v ponuke
scany týchto dokladov prostredníctvom nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk., ale odkáže na tieto dokumenty
vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke naskenovaný samostatný formulár vo formáte .pdf ako originál alebo jeho
úradne overená kópia, podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať
v mene uchádzača a uvedie v ňom hypertextové linky na zverejnené dokumenty. Formulár Prehľad o celkovom obrate
za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti však uchádzač predloží aj v tomto prípade v pdf. ako naskenovaný originál, alebo jeho úradne
overená kópia.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri plnení zmluvy
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.
1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady elektronicky do systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v pdf. naskenovanej
forme originálov alebo úradne overených kópií, ak nie je ustanovené inak.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (Zákon č.
343/2015 Z. z.) sa technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť preukazuje v tomto verejnom obstarávaní
zoznamom dodávok tovaru. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru (vyhotovený ako originál, alebo jeho úradne
overená kópia - podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene
uchádzača) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní.
Obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru spolu za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia tohto
verejného obstarávania, pričom v tomto zozname dodávok tovaru musia byť uvedené nasledovné dodané tovary:
-zastávkové informačné panely vo vyhotovení LED umiestnené v exteriéri, ktoré sú v dátovom online pripojení s
dispečerským systémom, pričom za uvedené obdobie táto dodávka/ky obsahovali min. 25 ks takýchto panelov.
Uchádzač môže predmetný zoznam dodávok tovaru predložiť napr. vo forme prehľadnej tabuľky, z ktorej bude
jednoznačne vyplývať: kto bol odberateľom konkrétnej dodávky tovaru (t.j. identifikačné údaje subjektu: obchodné
meno/názov subjektu, adresa sídla); aký bol predmet dodávky tovaru /t.j. stručná identifikácia dodaných zastávkových
informačných LED panelov a počet kusov v dodávke/; v akej cene v EUR bez DPH bola dodávka tovaru (jedná sa iba o
informatívny údaj a jeho neuvedenie nebude vyhodnotené ako nesplnenie predmetnej podmienky účasti); mesiac a rok,
kedy bola dodávka tovaru dodaná odberateľovi. V tabuľke je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko a e-mailovú adresu
kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si môže obstarávateľ v prípade potreby overiť poskytnuté údaje uvádzané
uchádzačom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľskej organizácii preukázať,
že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní,
ak takéto referencie existujú.
Uchádzač v ponuke vkladá doklady elektronicky do systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v pdf. naskenovanej
forme originálov alebo úradne overených kópií, ak nie je ustanovené inak.
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške 50 000,00 EUR. Podrobné informácie týkajúce sa zábezpeky
ponuky a dokladov, ktorými uchádzač preukazuje zloženie zábezpeky ponuky, sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača ako zmluvného partnera (predávajúceho) poskytnutie výkonovej záruky
(Performance bond) a to vo výške desať (10) % z kúpnej ceny za predmet zmluvy bez DPH podľa Článku II. odsek II.3
Kúpnej zmluvy. Bližšie informácie, ktoré sa týkajú výkonovej záruky, sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy (bod IX.1),
ktorá sa nachádza v súťažných podkladoch (Oddiel "D").
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III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky môže byť spolufinancovaný:
-z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácii zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu (2014 až 2020), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky;
-z vlastných finančných zdrojov obstarávateľskej organizácie.
Platba za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného predávajúcim, splatnosť ktorého je 60 dní odo dňa doručenia a prevzatia tohto dokladu kupujúcim.
III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Ak však ponuka skupiny dodávateľov bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá, obstarávateľ v súlade s § 37 ods. 2
ZVO vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie určitej právnej formy, ktorá je potrebná z dôvodu riadneho plnenia
zmluvy. Skupina dodávateľov vytvorí túto právnu formu podľa príslušných ustanovení platného Občianskeho zákonníka
(napr. § 829), resp. Obchodného zákonníka (napr. § 56 ods. 1) a originál alebo úradne overený listinný dôkaz o
vytvorení právnej formy (napr. zmluvy) predloží obstarávateľskej organizácii najneskôr v čase podpisu Kúpnej zmluvy. V
tejto zmluve musia byť jednoznačne stanovené najmä vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať
na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaný zo záväzkov voči
obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch. Obchodné zmluvné podmienky
vykonania zákazky sú špecifikované v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.6)
IV.2.7)

OPIS
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.10.2020 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.10.2020 10:00
Miesto: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, 2. poschodie, zasadacia miestnosť č. 202.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk podľa ustanovení § 52 zákona o verejnom
obstarávaní vykoná komisia, ktorú zriadil obstarávateľ podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ zverejňuje dokumenty k predmetnej zákazke vo svojom profile, ktorý je dostupný na webovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482. Zároveň zverejňuje tieto dokumenty aj na portáli
www.ezakazky.sk pod predmetnou zákazkou a to aj súbory v editovateľnom formáte (súťažné podklady, prílohy a pod.).
Jazykom písomného dorozumievania a komunikácie je slovenský jazyk, akceptovaný je aj český jazyk. V súlade s
ustanovením § 20 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) sa komunikácia bude uskutočňovať elektronicky spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. Uchádzač pri registrácii a komunikácii (vrátane vyžiadania si súťažných
podkladov, predkladania ponuky a pod.) s obstarávateľom postupuje podľa súťažných podkladov a pokynov uvedených
v aktuálne platnom manuáli pre uchádzača, ktorý je uverejnený na webovej adrese www.ezakazky.sk v časti Pomoc
(odkaz na siahnutie):
https://www.ezakazky.sk/uploads/document/Manual_eZakazky_Uchadzac_10.0.0_r01_SK.pdf
V tomto manuáli sú uvedené aj minimálne požiadavky na technické vybavenie, ktoré je možné použiť na elektronickú
komunikáciu v procese tohto verejného obstarávania.
Predmetná zákazka má v systéme elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk nastavenú povinnosť
overenia identity uchádzača pomocou eID. Problematika a postupy overenia identity uchádzača pomocou eID sú pre
uchádzača k dispozícii v manuáli pre uchádzača, ktorý je dostupný na vyššie uvedenom webovom odkaze. V prípade
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

akýchkoľvek problémov s funkcionalitou systému pre elektronickú komunikáciu eZakazky na portáli www.ezakazky.sk sa
môže záujemca/uchádzač obrátiť na centrum podpory, ktorá je dostupná na webovej adrese:
https://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=system&page=Contact
Pre prístup k zákazke môže hospodársky subjekt (záujemca/uchádzač) využiť nasledovný webový odkaz:
https://www.ezakazky.sk/dpmz/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=29156067&
Pracovný čas podateľne obstarávateľa je: v pracovné dni (pondelok až piatok) od 08,00 do 14,00 hod. SEČ.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v súťažných podkladoch.
Obstarávateľ sa v rámci vyhodnotenia podmienok účasti (ponúk) bude zaoberať podmienkou podľa § 40 ods. 6 písm. g)
ZVO.
Lehota podľa § 56 ods. 15 ZVO je 30 pracovných dní.
Prípravné trhové konzultácie (predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov) podľa § 25 ZVO neboli na účely tejto
verejnej súťaže realizované.
POSTUPY PRESKÚMANIA
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
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.09.2020
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