ZMLUV
........
Císlozmluvy_ obec' ...fflQ8.J.&>Iq'

Císlo
zmluvy - Slovanet: 02.2-20150034
AO
DIELO

1. ZMLUVNÉSTRANY
1.1.

Zhotovitel
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
mc:
IC DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
Clslo úctu:
Zastúpený:

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,82108 Bratislava
35954612
2022059094
SK2022059094
Okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vložka c. 3692/B
Všeobecná úverová banka, a.s.
1560974158/0200
Ing. Peter Mácaj - predseda predstavenstva
Ing. Peter Tomášek - clen predstavenstva

(dalej iba ako "Zhotovitel")
1.2.

Objednávatel
Názov obce:

Sídlo:
ICO:
mc:
Ic DPH:
Zastúpený:

Obec Nižný Krucov
Nižný Krucov 48,093 Ol Vranov nad Toplou
00332615
2020630260

Mgr. Vladimíra Hermanovská

(dalej len ako "Objednávatel")

1.3.

Zmluvné strany uzatvárajú podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (dalej len
"Zmluva"):

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je

2.2.

2.1.1.

záväzok Zhotovitela vykonat pre Objednávatela riadne a vcas Dielo definované v bode 2.2.
Zmluvy, a

2.1.2.

záväzok Objednávatela vykonané Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo výške
a spôsobom dalej urceným v Zmluve.

Dielom sa pre úcely tejto Zmluvy rozumie (dalej len "Dielo"): dodanie a montáž infraštruktúry
digitálneho kamerového systému s nasledovnými základnými parametrami:
2.2.1.

vybudovanie digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribucnej
a centrálnej riadiacej casti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov;

2.2.2.

Rozlíšenie snímaného obrazu minimálne 1080p (pri minimálne 25 snimkoch za sekundu);

2.2.3.

Podrobná technická špecifIkácie je predložená v prílohe c. la, 1b, 2a, 2b a 3a, 3b zmluvy;
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2.2.4.

Dielo zabezpecí monitorovanie lokalít v súlade s prílohami c. lb a 2b zmluvy. Pocet
monitorovaných lokalít je 4 Pod pojmom "monitorovaná lokalita" sa rozumejú verejné
priestory/ verejné miesta a verejné budovy / verejné objekty.

2.2.5.

Dielo musí byt ochránené voci poveternostným vplyvom, prírodným živlom a náhodnému
poškodeniu.

3.

CAS PLNENIAPREDMETUZMLUVY

3.1.

Objednávatel má záujem na realizáciu Diela žiadat nenávratný financný príspevok z fondov Európskej
únie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel zacne s realizáciou Diela
v den kedy mu bude dorucené oznámenie Objednávatela o tom, že Objednávatel si zabezpecil zdroje
financovania Diela. Objednávatel zašle Zhotovitelovi takéto oznámenie neodkladne po tom, ako
nastanú obe nasledovné skutocnosti: (l) Objednávatel podpíše s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou zmluvu o poskytnutí nenávratného financného príspevku na realizáciu Diela, a (2)
Objednávatel si zabezpecí zdroje fmancovania Diela.

3.2.

Zilotovitel sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukoncQ do 60 dní odo dna úcinnosti zmluvy, najneskôr do
30.09.2015.

3.3.

Objednávatel' má právo odstúpit od Zmluvy pred zacatím realizácie diela bez udania dôvodu,
najmä ak bude jeho žiadost o nenávratný financný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu
Diela, zamietnutá, alebo Objednávatel nezabezpecí zdroje financovania Diela v plnej výške ani do 30
dní od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného fmancného príspevku na realizáciu Diela
s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

4.

CENADIELA

4.1.

Celková cena za kompletné zrealizovanie Dielaje:
Cena bez DPH

78416,00 EUR

DPH

15683,20 EUR

Cena s DPH

94099,20 EUR

Podrobná cenová špecifikácia ie predložená v Prílohe c. 3b.
4.2.

Cena Diela zahrna všetky náklady na vykonanie Diela. V cene Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady
spojené s vybudovaním, montážou a vyprataním staveniska Zhotovitelom.

4.3.

Zhotovitel nie je oprávnený požadovat (okrem ceny Diela) žiadne dalšie financné plnenie od
Objednávatela a to ani v prípade, ak pri realizácii Diela identifIkuje dodatocné náklady. Zhotovitel
plne zodpovedá za správnost technického riešenia Diela, jeho funkcnost a spolahlivost.

4.4.

Cena Diela je splatná až po dokoncení a prevzatí celého Diela. Objednávatel zaplatí dohodnutú cenu
Diela do 15 dní od prevzatia Diela.

5.

ZHOTOVENIEDIELA

5.1.

Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit pre Objednávatela Dielo s odbornou starostlivostou podla podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, ríadne,
vcas, bez vád a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo Objednávatelovi v zodpovedajúcej kvalite.

5.2.

V prípade, ak sú pre realizáciu Diela potrebné stavebné práce, Zhotovitel je do 28.7.2015 povinný
zabezpecit v mene Objednávatela a odovzdat Objednávatelovi:
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5.2.1.

Projektovú dokumentácia s rozpoctom vypracovanú v závislosti od zvoleného typu
distribucnej siete (napr. pevnej káblovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrôtovej
prístupovej siete FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie širokopásmovej infraštruktúry
do vyššej komunikacnej siete; súcastou projektovej dokumentácie budú aj všetky potrebné
povolenia, ktoré pri danom projekte vyžaduje platná legislatíva SR.

5.2.2.

Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona c. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne urcených technológiách (ak nie je potrebné
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voci
predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situacným výkresom osvedceným
stavebným úradom a rozpoctom originál alebo úradne osvedcená fotokópia;

-

5.2.3.

Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona c. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov
v prípade ak si Dielo vyžaduje stavebné povolenie -originál alebo úradne
osvedcenú fotokópiu;

5.2.4.

Rozhodnutie o umiestnení stavby,
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a
rozhodnutie o využití územia § 39 § 40, zákona c. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov pri stavebných investíciách (originál alebo úradne osvedcená fotokópia);

-

-

5.3.

Obstarávatel sa zaväzuje poskytnút Zhotovitelovi súcinnost pri zabezpecovaní dokladov podla bodu
5.2. Zmluvy a súcinnost pri realizácií Diela vrátane poskytnutia možnosti napájania snfmacích
zariadení z rozvodov elektrickej energie vo vlastníctve obce.

5.4.

V prípade, ak Zhotovitel' nepredloží doklady podl'a bodu 5.2. Zmluvy v stanovenej lehote, je
povinný uhradit' Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 15.000,- EUR, a to do 28.7.2015.
Zmluvná pokuta je odôvodnená tým, že v takomto prípade Obstarávatel nebude môct požiadat o
nenávratný fmancný príspevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati reálne šance pre vybudovanie
kamerového systému v obci.

5.5.

Zhotovitel zabezpecí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, akje to potrebné.

5.6.

Ak v súvislosti so zacatím prác na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto znacky ako aj s tým
súvisiace práce Zhotovitel. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotovitel povinný
umiestnit na pozemkoch Objednávatela. Povolenie na docasné užívanie verejných a iných plôch a na
rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotovitel. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako
dohodnutý cas užívania uhrádza Zhotovitel.

5.7.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel v súlade
s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu
a vypratanie zariadenia staveniska sú súcastou zmluvnej ceny za Dielo.

5.8.

Zhotovitel je povinný bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prác
zodpovedného vedúceho stavby.

5.9.

Zhotovitel sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním Diela vyzvat Objednávatela na
jej Geho) prevzatie. Súcasne s výzvou na prevzatie diela dorucí Zhotovitel Objednávatelovi v dvoch
vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a
zwiadení, potvrdených zárucných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho castí.

5.10.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané po jeho dokoncení až úspešným vykonaním všetkých skúšok
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou
dokumentáciou, vykonaním skúšok funkcnosti infraštruktúry a odovzdaní všetkých dokladov o týchto
skúškach a dokladov pre uvedenie do prevádzky (revízne správy, kolaudacné rozhodnutie a podobne)
Objednávatelovi.
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5.11.

Objednávatel nie je povinný prevziat Dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v
case, kedy má dôjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje Dielo alebo jeho cast
vady alebonedorobky.

5.12.

Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou
dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými
normami.

5.13.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na úcely
uplatnovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.

5.14.

O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávatelom spísat
protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.

5.15.

Zhotovitel je povinný odstránit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v
protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotovitel nezacne práce na
odstranovaní týchto vád vcas alebo ich vcas neodstráni, je Objednávatel oprávnený objednat si ich
odstránenie na náklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstránit sám na náklady Zhotovitela,
pricom je oprávnený uhradit náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov Zádržného.

5.16.

Vybudovaná infraštruktúra (Dielo) bude po úplnom dokoncení a odovzdaní majetkom Objednávatela.

5.17.

Zhotovitel sa zaväzuje, že po uplynutí doby podla bodu 7.2 odkúpi dielo od Objednávatela za
zostatkovú hodnotu diela. t.j. hodnotu diela zníženú o opotrebenie.

5.18.

Zhotovitel prehlasuje, že disponuje príslušnými povoleniami a licenciami pre vybudovanie
a prevádzkovanie digitálneho kamerového systému a distribucnej siete. Zhotovitel sa zároven
zaväzuje, že bude týmito povoleniami a licenciami disponovat pocas celého obdobia, pocas ktorého
bude poskytovat služby prevádzkovania digitálneho kamerového systému a distribucnej siete.

6.

ZÁRUKA

6.1.

Zhotovitel poskytuje na Dielo záruku. Zhotovitel zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mat
pocas celej zárucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat požiadavkám
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré
má Dielo v case jeho odovzdania Objednávatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zárucnej doby.

6.2.

Záruka sa vztahuje aj na poškodenia Diela vplyvom prírodných živlov a pocasia.

6.3.

Zárucná doba zacína plynút odo dna nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
zmluvnými stranami. Zárucná doba sa koncí uplynutím lehoty podl'a bodu 7.2 plynúcich od
odovzdania Diela Objednávatelovi.

6.4.

Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád/ poškodení Diela bez zbytocného
odkladu po dorucení oznámenia vady Objednávatelom. Zhotovitel sa zaväzuje odstránit vadu v co
najkratšom technicky možnom case, vždy však najneskôr do 14 dní od dorucenia oznámenia vady
Objednávatelom, pokial sa nedohodol s Objednávatelom inak. Pri vadách Diela uvedených v
protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za dorucenie oznámenia vady Zhotovitelovi považuje
podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

6.5.

Ak Zhotovitel vadu vcas neodstráni, je Objednávatel oprávnený žiadat primeranú zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpit od Zmluvy alebo zabezpecit
odstránenie vady na náklady Zhotovitela tretou osobou, prípadne sám túto vadu odstránit na náklady
Zhotovitela. Ak Objednávatel zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel
povinný ho dodat do 14 dní od uplatnenia nároku.

6.6.

Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.5. Zmluvy má Objednávatel i v prípade, ak je vada diela
neodstránitelná.
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7.

PREVÁDZKOVANIE DIGITÁLNEHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

7.1.

Zhotovitel sa zaväzuje pri odovzdaní Diela zabezpecit zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu pre
minimálne 2 osoby urcené zástupcom Objednávatela na svoje náklady.

7.2.

Zhotovitel sa zaväzuje po vykonaní a odovzdaní Diela poskytovat' Objednávatelovi službu
prevádzkovania Diela pocas obdobia najmenej 5 rokov od po podpise Zmluvy o poskytnutí
nenávratného
fmancného príspevku (NPP) medzi Objednávatelom
a poskytovatelom
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo najmenej 6 rokov po predložení žiadosti o NFP, podla
toho, co nastane neskôr.

7.3.

Zhotovitel, ako poskytovatel služieb prevádzkovania je oprávnený uzatvorit s tretími osobami
osobitné zmluvy o pripojení do infraštruktúry kamerového systému.

7.4.

Zhotovitel sa zaväzuje zabezpecit potrebnú údržbu Diela, najmä údržbu technológie, správu
súvisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat funkcnost Diela. Opravy a výmeny komponentov Diela
vykonáva Zhotovitel pocas zárucnej doby na vlastné náklady.

7.5.

Zhotovitel znáša všetky náklady súvisiace s prevádzkovaním Diela a náklady na poistenie najmenej
pocas doby prevádzkovania digitálneho kamerového systému podla bodu 7.2.

7.6.

Zhotovitel pri odovzdaní diela predloží objednávatelovi všetky doklady a dokumenty potrebné
k prevádzkovaniu diela.

7.7.

Pre vylúcenie pochybností zmluvné strany prehlasujú, že plnenie povinností zhotovitela vyplývajúcich
z clánku 7 nebude fmancované z Programu rozvoja vidieka ani iných verejných zdrojov.

7.8.

Na základe ustanovení clánku 7 Zmluvy je Zhotovitel' povinný prevádzkovat' kamerový systém
ako poskytovatel služieb prevádzkovania kamerového systému v zmysle kritéria spôsobilosti c.
22 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP císlo 2015/PRV/37.

8.

,_

REALIZACNÁ ZÁBEZPEKA

Verejný obstarávatel ako objednávatel požaduje realizacnú zábezpeku vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez
DPH. Objednávatel je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa zmluvné
strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapocítat proti akejkolvek pohladávke zhotovitela a proti
akejkolvek casti celkovej ceny diela. Dôvodom pre realizacnú zábezpeku je ochránit objednávatela pred
škodami a stratou príležitosti získat nenávratný financný príspevok v prípade, že zhotovitel nedodá dielo, resp.
nedodá ho úplne a vcas. V týchto prípadoch by totiž verejný obstarávatel s velmi velkou pravdepodobnostou
nestihol vycerpat nenávratný fmancný príspevok.
8.1
8.2

8.3

Zábezpeka musí byt zložená pred podpisom zmluvy a tvorí prílohu zmluvy.
Spôsoby zloženia zábezpeky:
8.2.1
Poskytnutím bankovej záruky za uchádzaca:
8.2.2
Zložením financných prostriedkov na bankový úcet verejného obstarávatela:
Podmienky zloženia realizacnej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzaca
8.3.1
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona c.513/1991
Zb. Obchodného zákonníka.
8.3.2
Banková záruka musí byt poskytnutá vo výške najmenej 20% celkovej ceny diela bez
DPH a vydaná najmenej na dobu realizácie diela.
8.3.3
Banková záruka môže byt vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike,
pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike alebo zahranicnou bankou. V
prípade zahranicnej banky je potrebné doložit aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj
úradne overený preklad do jazyka slovenského.
8.3.4
V bankovej záruke (zárucná listina) musí banka písomne vyhlásit, že neodvolatelne a bez
akýchkolvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávatela uhradením penažnej sumy
alebo penažných súm v akejkolvek výške, ktorých celková výška neprekrocí penažnú
sumu, ktorú Objednávatel požaduje ako Zábezpeku na vykonanie diela v prípade, ak
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8.3.5

Zhotovitel porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných
právnych predpisov. V bankovej záruke musí byt uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní
po dorucení výzvy objednávatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutú pohladávku na úcet
objednávatela uvedený v záhlaví zmluvy.
Zábezpeka zložená formou bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola
vystavená, ak veritel objednávatel neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky pocas doby jej platnosti. Zárucná listina sa po skoncení jej platnosti vráti
zhotovitelovi, pricom jej kópia zostáva archivovaná u verejného obstarávatela ako súcast
dokladov o verejnom obstarávaní.

-

8.4

Podmienky zloženia realizacnej zábezpeky zložením fmancných prostriedkov na bankový úcet
verejného obstarávatela:
8.4.1
Financné prostriedky musia byt v case podpisu zmluvy pripísané na úcet objednávatela
uvedený v záhlaví zmluvy v sume 20 % z celkovej ceny diela bez DPH. Ako variabilný
symbol uvedie uchádzac svoje ICO.
8.4.2
Doba platnosti realizacnej zábezpeky formou zloženia fmancných prostriedkov na úcet
objednávatela trvá až do uplynutia lehoty podla bodu 8.4.5 tohto clánku.
8.4.3
Objednávatel je bez potreby akéhokolvek dalšieho právneho úkonu oprávnený použit
zábezpeku na úcely úhrady nárokov objednávatela, vrátane zmluvných pokút, náhrady
škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností
zhotovitela pri realizácii diela podla tejto zmluvy.
8.4.4
Objednávatel sa zaväzuje vrátit zhotovitelovi realizacnú zábezpeku v prípade, ak
zhotovitel vykoná dielo vcas a riadne.
8.4.5
Objednávatel vráti zhotovitelovi realizacnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a to zníženú o prípadné oprávnené nároky
objednávatela voci zhotovitelovi v zmysle tohto clánku.

9.

ZÁVERECNÉUSTANOVENIA

9.1.

Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môct uplatnovat voci Zhotovitelovi kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) pocas piatich rokov po
skoncení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR,
Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy fmancnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu cerpania financných prostriedkov
zo štátneho rozpoctu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách v znení
neskorších predpisova v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o fmancnej kontrole a vnútornom
audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) at c) v súlade s príslušnými
predpismi.

9.2.

Na vztahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale nou výslovne neupravené sa
vztahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

9.3.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutocnit len písomne.

9.4.

Zmluva nadobúda úcinnost jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

9.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne precítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.

9.6.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

9.7.

Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy sú prílohy c. 1 až 6:

Príloha c. la - Požadovaná technická špecifikácia
Príloha c. 1b - Požadovaná špecifIkácia monitorovaných

lokalít

Príloha c. 2a - Navrhovaná technická špecifIkácia
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Príloha c. 2b - Navrhovaná špecifIkácia monitorovaných lokalít
Príloha c. 3a - ŠpecifIkácia položiek bez cien = materiálový list
Príloha c. 3b - ŠpecifIkácia položiek s uvedením cien = položkový rozpocet
Príloha c. 4 - Doklad o zložení realizacnej zábezpeky
Príloha c. 5 - Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi
Príloha c. 6 - Individuálne povolenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Za Objednávatela:

~/r

V Nižnom Krucove, dna ...................
1-:t..p

---

--

~

---------
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