
 
Výzva na predloženie ponuky 

Obec Hrhov, Hrhov č. 363, 049 44 Hrhov  
  

  
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Hrhov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás týmto 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „ Gastrozariadenia  
do  MŠ v Hrhove  “ 

1. Identifikácia :  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b, ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa  :   
Sídlo: Obec Hrhov, Hrhov č. 363, 049 44 Hrhov  
Štatutárny zástupca:  Ing.LadislavTankó, starosta   
IČO: 00328596      
IČ DPH:   neplatca DPH 
Tel.:    +42158 796 15 86, mob. +421 905 367 720  
E-mail:  sekretariat@hrhov.sk   
Internetová stránka: www.hrhov.sk 

b.) Poverená organizácia pre  verejné   obstarávanie :  
ER – STAVING s.r.o. IČO : 36 714 941 , Šafárikova 39, 048 01 Rožňava  

Tel.: +421 905 921 307 

e-mail:  erstaving@gmail.com  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  erstaving@gmail.com 

Ponuky ak  sa  predkladajú poštou , resp.   doručovacou   službou,  sa  doručujú    na   adresu.   ER -   STAVING 
s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erika Szabadosová 
4. Predmet obstarávania: Predmetom  verejného   obstarávania   je   dodanie nových   gastro zariadení pre    

Materskú   školu   v obci Hrhov.  

5. Kód CVP :   39221000-7 – Kuchynské  vybavenie   

                     42214000 - 9 varné zariadenia 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného   obstarávania  bude  
uzavretie   Kúpnej   zmluvy  pre   uvedený  predmet zákazky.    

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania:Dodanie  gastro  zariadení podľa    opisu  
a požiadaviek na  predmet  zákazky, ktorý   tvorí   samostatná   príloha : špecifikácia predmetu   zákazky  .  

8. Predpokladaná hodnota zákazky:   13 923,37   EUR bez DPH) Predpokladaná   hodnota   zákazky  bola   
stanovená   prieskumom   trhu.  V zmysle   zákona  č.  353/2015 Z.z.   o verejnom obstarávaní verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) je   zákazka   stanovená   
ako   zákazka  s nízkou cenou. 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Budova materskej školy , Obec Hrhov , do   30 dní   odo  dňa 
nadobudnutia   účinnosti   kúpnej   zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : okrem  tejto   výzvy  s vymenovanými   prílohami 
sa iné súťažné podklady uchádzačom poskytovať nebudú 

11. Financovanie predmetu zákazky: verejný   obstarávateľ  predmet zákazky  bude  hradiť   z dotačných   zdrojov, 
z Finančnej   podpory   4. etapy rozvoja  materských  škôl Karpatskej   doliny, Podpory  rozpoja materskej   školy  

mailto:sekretariat@hrhov.sk
mailto:erstaving@gmail.com
mailto:erstaving@gmail.com


v Hrhove . Faktúra  za   predmet zákazky  bude  uhradená  v lehote   30 dní  odo dňa  dodania  a inštalovania  
predmetu  zákazky  do   budovy  materskej   školy.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 29.09.2021  do  13:oo hod.  
13. Otváranie a vyhodnocovanie  ponúk :   

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 29.09.2021  o 13 :00 hod. Miesto: Kancelária ER -  STAVING s.r.o.Rožňava 
Otváranie   obálok   bude neverejné.   Verejný obstarávateľ neumožňuje  účasť na otváraní ponúk uchádzačom .    
S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ kúpnu  zmluvu. V zmysle platného ZVO ,  proti rozhodnutiu 
verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie 
je možné podať námietky. 

               Výsledok  vyhodnotenia   ponúk  bude  oznámený  e-mailom podľa  §  55 ZVO.  
 
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou   , na adresu : ER – STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01    Rožňava , 
resp. Poštová  schránka   s označením :   ER – STAVING s.r.o. 
 
15. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY : (ak  ponuku   uchádzač   predkladá   poštou, resp.   inou   doručovacou   
službou   )     Zapečatená/zabezpečená obálka(obal) ponuky musí označená požadovanými údajmi   
 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  
- .adresa   uvedená v bode1 b.) 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  

                 označenie „  - súťaž –   Gastrozariadenia  do  MŠ v Hrhove  - neotvárať “, 

16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  Ponuky sa 
vyhodnocujú  na  základe jediného  kritéria  najnižšia  cena :   celková cena za celý predmet zákazky vrátane dane 
z pridanej hodnoty (DPH) – váha: 100% 
V predmetnej veci  sa neuskutoční  elektronická  aukcia 

17. Spôsob hodnotenia:   
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH. 
Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

    18. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka sa predkladá  v slovenskom jazyku  v jednom vyhotovení  bez možnosti  
variantného  návrhu.   

             19.       Obsah  ponuky  : 
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:    

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá – ( vzor odporúčanie predloženia. 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený dodať predmet zákazky, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný    obstarávateľ 
overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených 
kritérií)  (Uchádzač predloží  všetky   vyplnené   prílohy z    výzvy,  ) 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, resp. uskutočňovať stavebné práce. U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného     registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 
registra, už nemusí byť predložený, nakoľko bol verejným obstarávateľom preverený z verejne dostupných 
zdrojov pred odoslaním výzvy na predloženie ponuky.  

d. Prospekt/ technická  dokumentácia   ponúkaného  tovaru    
 

20.  Lehota viazanosti ponúk: nestanovuje  sa  

21.  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erika Szabadosová     e-mail:erstaving@gmail.com 
21 . Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:    

 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo so žiadnym 

uchádzačom v prípade, že ceny diela bez DPH uvádzané v ponukách presiahnu verejným obstarávateľom 



stanovenú predpokladanú hodnotu tejto zákazky. Taktiež si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť 
zmluvu a realizovať predmet zákazky len v prípade pridelenia finančných prostriedkov z OP ĽZ.1 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok, v prípade ak tento 
nebude spĺňať požiadavky uvedené v písmenách b. a c. tohto bodu . Pri návrhu na použitie iných, 
ekvivalentných materiálov/výrobkov, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer, je 
dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača. Uchádzač je povinný 
predložený ekvivalent vo svojej ponuke viditeľne označiť v ponuke  
 

- V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracovávať osobné údaje fyzických osôb 
uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač na 
tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, v ktorom sa nachádzajú osobné údaje dotknutej 
osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v 
ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania. Osobné údaje budú spracúvané v 
súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so ZVO.  

- Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“).  

- Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá aj za zabezpečenie súhlasov 
všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa 
zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.  

 
- Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Kúpnej  v 4 

vyhotoveniach a to do 3 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky.  
 

- Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.  

 
- Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v 

rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí 
mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom 
predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre a materiály. Verejný obstarávateľ 
bude ekvivalenty  akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristiky. 

 
- Splatnosť  faktúry sa  stanovuje na  30 dní 
 
- Predmet  zákazky  bude  uhradený   po   dodaní   predmetu  zákazky 
 
- Komunikácia  v tomto   verejnom  obstarávaní  bude uskutočňovaná  slovensky a výhradne cez  e-mailovú 

adresu   :   erstaving@gmail.com 
 
- Verejný   obstarávateľ  môže  zrušiť použitý   postup  verejného   obstarávania  v zmysle   § 57 ZVO.  
 
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 

písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 
 

  
  

 
S úctou,  
 
 
 
 
Erika Szabadosová ,poverená  osoba VO  
 

  
 

                                                        
1 Prijímateľ si môže vybrať či uplatní/neuplatní výhradu/výhrady uvedenú/uvedené v tomto bode. 
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Prílohy:  
 

1. Návrh  na  plnenie   kritéria 
2. Špecifikácia   predmetu  zákazky 
3. Vyhlásenie uchádzača o  konflikte   záujmov 
4. Čestné  vyhlásenie uchádzača 
5. Identifikačné   údaje   uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

 
Obchodné meno uchádzača:2  

 
Adresa sídla uchádzača:  

 
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

 
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

 
Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

 
E-mail kontaktnej osoby:  

 
 
 
 

  
 
 

 
Kritérium 

 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková zmluvná cena za predmet 
zákazky spolu (EUR) 

 
................. 

EUR 

 
................. 

EUR 

 
 
 

................. 
EUR 

 
 
 
 

 
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným    na 

predmet zákazky: „  Gastrozariadenia  do  MŠ v Hrhove  “ 
 

 
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
 
V.............................. dňa ......................                                                  ………………………………………………………. 
                                                                                                                Meno,priezvisko,funkcia,podpis 
 
Pozn.: POVINNÉ 

                                                        
2 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  



Príloha č. 2 
 
ŠPECIFIKÁCIA  TOVAROV  
 

1. Plynový konvektomat:   1 ks 
- ovládanie funkcie pomocou tlačidiel a multifunkčného ovládača, 
- min. päť režimov varenia, 
- možnosť predhriatia komory, funkcia Termostop, 
- minimálne 3 rýchlostné stupne ventilátora, 
- dva výkony ohrevu, 
- systém rýchleho ochladenia varnej komory,  
- systém auto-reverse pre zmenu smeru otáčok ventilátora, 
- vpichovacia ihla na meranie teploty, 
- generátor pary vybavený s detektorom vodného kameňa, 
- ochrana IPX-5, 
- samonavíjacia sprcha, 
- kapacita 6 GN 1/1- 12 GN 1/2, 
- el.výkon 1,2 kW, plyn 12 kW, napätie 230 V-1N. 

 
2. Podstavec pod plynový konvektomat:   1 ks 

- lišty pre gastronádoby. 
 

3. Zmäkčovač vody:    1 ks 
- maxim. prietok vody  0,8 m3/1 min., 
- automatický, malý, 
- zásobník na soľ – 10 kg, 
- pre max. teplotu vody 43 0C, 
- systém vyhodnotenia regenerácie, 
- používanie tabletovou soľou. 
 

4. GN nádoby: 
- objem 19 l  / 6 ks  a objem 8 l/ 6 ks 
- nehrdzavejúca oceľ, nerezová, 
- tepelná odolnosť do 300 0C, 
- tri druhy nádob s pokrievkou, 

 
5. GN perforované nádoby: 

- objem 19 l/ 6 ks  a 14 l/ 4 ks . 
 

6. Smaltované nádoby: 
- objem 8 l/ 6 ks. 

 
7. Umývačka riadu: 1 ks 

- pracovný výkon  40 - 720  koše-taniere/hod. 
- umývacie cykly:  90-120-180, 
- umývacie čerpadlo 1x0,6 kW, 
- spotreba vody na cyklus 2,4 l, 
- objem umývacej vane 20 l, 
- objem bojleru 7 l, 
- nastaviteľný el. príkon – 6,2 kW, 
- vybavenie: 1x základný kôš, 1 x kôš na taniere,  1 x košík na príbory. 



 
8. Nadstavec pod umývačku riadu: 1 ks 

- vyrobené z nerezovej ocele, 
- kompatibilný s umývačkami s čelným zakladaním, 
- priestor pre  odkladanie košov. 

 
9. Umývací stôl s drezom  1 100 mm (zástavbový rozmer,využiteľný priestor vedľa umývačky riadu) 

ostatné rozmery prispôsobiť k umývačke riadu 
- možnosť nastavenia výšky nôh +50 mm, 
- bez otvoru na batérie. 

 
10.  Sprcha stojánková s ramienkom 1 ks 

 
11.  Nástenný odsávač pár: 1 ks 

- rozmery:  dĺžka 3000 (varná dĺžka) x šírka 1000-1100mm, výška podľa konštrukcie. 
 

12.  Motor, regulátor, kryt motora do exteriéru, potrubie a ostatný materiál na  zhotovenie 
vzduchotechniky: 
- Dĺžka potrubia cca 16m, 3 kolená DN300, potrubie zavesené pod strop, príslušenstvo potrubia, 

spojov, ovládanie ventilátora priamo z kuchyne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 3 
 
 
 

 
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ............................................................................. 
 
 
 týmto vyhlasuje, že     je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania : 
 
 

„  Gastrozariadenia  do  MŠ v Hrhove  “ 
 
ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 
1. všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
2. jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
3. predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný uchádzač 
na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 
 
4. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
6. nie   je   vedený  v registri   nelegálneho   zamestnávania vedeným  Národným inšpektorátom práce  
 
7. predložením ponuky   vyjadrujem   súhlas   s podmienkami stanovenými   verejným   obstarávateľom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................... dňa ...........................   .................................................. 
                  podpis 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ 



 
 
 
Príloha č. 2 
 
 

PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
 

IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE   
  

„ Gastrozariadenia  do  MŠ v Hrhove  “ 
 

Predkladá uchádzač: 
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, 
upozorní): 

 

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto 
verejné obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača 
Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného 
obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

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

                                                                                                                    
        ................................................................... 

                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 4 
 
 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Názov zákazky: 
 

„ Gastrozariadenia  do  MŠ v Hrhove  “ 
 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý 
predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie 
uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 

mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie.  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   ……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                 Meno,priezvisko,podpis oprávnenej osoby  
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
  



Príloha  k č.   2 
 
 
PONUKA   OBSAHUJE :    
 
 

P.č. PRÍSLUŠENSTVO 
 

ÁNO NIE 

1  
Plynový  konvektomat 
 

  

2  
Podstavec pod konvektomat 
 

  

3  
Zmäkčovač  vody 
 

  

4  
Gastro  nádoby  

• objem 19 l – 6 ks 
• objem   8 l – 6 ks 

 

  

5  
GN perforované nádoby  

• objem   19 l – 4 ks 
• objem    14 l – 4 ks  

  

6  
Smaltované nádoby  

• objem 8l – 6 ks 

  

7  
Umývačka riadu  

  

8  
Nadstavec pod umývačku riadu  

  

9 Umývací stôl s drezom  1 100 mm   
10 Sprcha stojánková s ramienkom   
11 Nástenný odsávač pár   
12 Motor, regulátor, kryt motora do 

exteriéru, potrubie a ostatný materiál na  
zhotovenie vzduchotechniky 

  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
 
 
 
                                                                                                                                 ……………………………………………… 
                                                                                                                                 Meno,priezvisko,podpis oprávnenej osoby  
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
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