Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-209-16

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Bratislava, rekonštrukcia záložných zdrojov UPS
1. Vyhlasovateľ súťaže

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)
2.

Kontaktné osoby
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331

3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže
Bratislava, rekonštrukcia záložných zdrojov UPS

4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obstarávania sú práce a dodávky potrebné pre zhotovenie diela v rozsahu podľa
realizačnej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou EMU projekt s.r.o., Dolný
Kubín pod č. zákazky 2016070, termín vypracovania projektovej dokumentácie 05/2016 (ďalej
len „projektová dokumentácia“).
Stručný popis zákazky:
Realizačná projektová dokumentácia rieši elektroinštalačné práce a dodávky potrebné pre
zhotovenie diela „Bratislava, rekonštrukcia záložných zdrojov UPS“. Jestvujúce záložné zdroje
UPS, ktoré budú predmetom rekonštrukcie sú umiestnené v administratívnych budovách AB I.,
AB II., AB III., AB V. a AB VII., v areáli SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava.
Predmetom rekonštrukcie záložných zdrojov UPS v každej administratívnej budove bude:
- Výmena jestvujúcich batérií, ktoré sú v súčasnosti na hranici životnosti a sú
predimenzované, za nové batérie s menšou kapacitou vrátane zmeny istiacich prvkov
na prívodoch, záložných prívodoch a vývodoch optimalizovaných záložných zdrojov.
Nové batérie musia mať výrobcom garantovanú životnosť minimálne 5 rokov.
Objednávateľ požaduje v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou batérie od
výrobcov: Panasonic, CSB, BB Battery, Exide príp. iných výrobcov, pričom musí byť
splnená podmienka, že batérie musia mať vyhlásenie o zhode.
- Preprogramovanie jestvujúcich UPS certifikovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie
od výrobcu na servis UPS Gamatronic.
- Odvoz a likvidácia pôvodných (jestvujúcich) batérií.
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Okrem vykonania (zhotovenia) diela v stanovenom rozsahu bude neoddeliteľnou súčasťou
zhotovenia diela:
- zabezpečenie ochrany existujúcich inžinierskych sietí (rozvodov v budove) počas
vykonávania diela,
- nakladanie s odpadmi vzniknutými počas vykonávania (zhotovenia) stavby a ich
odovzdanie oprávnenej osobe na zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie
„Evidenčných listov odpadov" podľa vyhl. č.366/2015 Z. z. v platnom znení a vyhl.
č.365/2015 Z. z. v platnom znení. Výnos dosiahnutý z prípadného zhodnotenia/predaja
odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa. Objednávateľ týmto
splnomocňuje zhotoviteľa na odovzdanie odpadu oprávnenej osobe a prevzatie
dokladu o odovzdaní odpadu vystaveného na meno zhotoviteľa a na účet
objednávateľa. Doklad vystavený oprávnenou osobou, potvrdzujúci odovzdanie, resp.
zneškodnenie odpadu musí obsahovať minimálne: obchodné údaje oprávnenej osoby
a zhotoviteľa, druh a množstvo odpadu, cenu, spôsob a miesto
odovzdania/zneškodnenia, dátum vystavenia. Zhotoviteľ je povinný takýto doklad bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní, odovzdať objednávateľovi.
Objednávateľ následne vystaví faktúru na cenu uvedenú na predloženom doklade a
odošle ju zhotoviteľovi na úhradu v stanovenej lehote splatnosti.
- vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci celej stavby,
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo
výkresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných
právnych predpisov a STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie k stavbe,
sprievodnej technickej dokumentácie a dokladov preukazujúcich zhodu s určenými
technickými podmienkami, t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a
zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov, ktoré musia spĺňať náležitosti
podľa zákona č. 67/2010 Z. z. (chemický zákon) v platnom znení (ďalej len „KBÚ“),
osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových
poriadkov, záručných listov, východzie revízie, osvedčenie o elektrických zariadeniach
atď.
- poistenie stavby.
Dielo sa bude realizovať v dvoch etapách.
V 1. etape sa uskutoční rekonštrukcia záložných zdrojov UPS v administratívnych budovách
AB I., AB III., AB V.
V 2. etape sa uskutoční rekonštrukcia záložných zdrojov UPS v administratívnych budovách
AB II. a AB VII.
Realizácia 2. etapy sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na
začatie realizácie 2. etapy, pričom objednávateľ si uplatňuje opciu 1 rok odo dňa podpisu tejto
zmluvy na zaslanie písomnej výzvy zhotoviteľovi na začatie realizácie 2. etapy diela.
Požadované podmienky objednávateľa:
Stavebné práce musia byť realizované po etapách na základe objednávateľom odsúhlaseného
harmonogramu vykonávania diela.
Objednávateľ požaduje, aby počas realizácie stavebné práce žiadnym spôsobom nenarušili
jestvujúcu prevádzku v objektoch areálu SPP t.j. hlučné práce, odstávky elektriny a pod. bude
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potrebné realizovať po pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja
a počas sviatkov. Zhotoviteľ bude povinný vykonávať stavebné práce v rozsahu a termínoch
odsúhlasených objednávateľom.
4.1 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác
Navrhovateľom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, ktoré
sú predmetom obstarávania. Akékoľvek náklady spojené s obhliadkou znáša navrhovateľ.
Obhliadka miesta sa uskutoční dňa 03.11.2016 o 10,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Areál SPP – vrátnica AB VII.
Mlynské nivy 44/a
Bratislava.
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Jozef Časnocha, tel.: +421 905 312 968, email: jozef.casnocha@spp.sk
Vyhlasovateľ odporúča zúčastniť sa na spoločnej obhliadke miesta realizácie stavby v
stanovenom termíne, individuálna obhliadka v inom termíne nebude umožnená.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, tvorí
súčasť súťažných podkladov a bude zaslaný všetkým navrhovateľom, ktorým Vyhlasovateľ
zaslala súťažné podklady.
5.

Typ zmluvy
Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe zmluvy o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“). Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
o dielo budú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP na vykonanie diela alebo
dodávku prác, ktoré tvoria prílohu č.3 návrhu Zmluvy o dielo.
Vyhlasovateľ požaduje akceptovanie podmienok uvedených v návrhu Zmluvy o dielo a vo
Všeobecných obchodných podmienkach v plnom rozsahu.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá,
a ktoré sa stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné
podmienky“), sú súčasťou súťažných podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len
„súťažné podklady“).

6. Termín uskutočnenia stavebných prác

Dielo sa bude realizovať v dvoch etapách.
V 1. etape sa uskutoční rekonštrukcia záložných zdrojov UPS v administratívnych budovách
AB I., AB III., AB V.
Termín realizácie 1. etapy:
a) Termín odovzdania staveniska pre 1. etapu diela: do 5 pracovných dní od podpisu
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
b) Termín začatia stavby: dňom odovzdania staveniska.
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c) Termín ukončenia 1. etapy: do 6 týždňov odo dňa začatia (do uvedeného termínu musí
byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
V 2. etape sa uskutoční rekonštrukcia záložných zdrojov UPS v administratívnych budovách
AB II. a AB VII.
Termín realizácie 2. etapy:
a) Termín odovzdania staveniska pre 2. etapu diela: do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi.
b) Termín začatia 2. etapy diela: dňom odovzdania staveniska.
c) Termín ukončenia 2. etapy diela: do 6 týždňov odo dňa začatia (do uvedeného termínu
musí byť podpísaný zmluvnými stranami Protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
Realizácia 2. etapy sa uskutoční na základe písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na
začatie realizácie 2. etapy, pričom objednávateľ si uplatňuje opciu 1 rok odo dňa podpisu tejto
zmluvy na zaslanie písomnej výzvy zhotoviteľovi na začatie realizácie 2. etapy diela.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o
poskytnutie súťažných podkladov. Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné
Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do konca lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do
10.11.2016 do 10,00 hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť
Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme prostredníctvom správy elektronickej pošty na
e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Súťažné podklady
Vyhlasovateľ poskytuje výlučne v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu
proebiz.com. nasledovne:
Vyhlasovateľ po obdržaní žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zašle navrhovateľovi
výzvu na účasť v tejto súťaži prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Vo výzve
budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa prístupu na uvedený portál. Súčasťou
výzvy bude aj prihláška, v ktorej si navrhovateľ zvolí svoje prístupové meno a heslo, odošle ju
a následne mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. S týmito prístupovými údajmi
môže navrhovateľ vstúpiť do e-aukčného portálu na adrese https://spp.proebiz.com. V
elektronickej aukčnej sieni si môže prevziať súťažné podklady, oboznámiť sa s prácou v
aukčnom prostredí a následne vložiť svoj návrh.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií
uvedených v tomto oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných
podkladoch, a to na základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu
na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa uvedených v bode 2. tohto oznámenia. Žiadosti o
vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa predchádzajúcej vety je potrebné doručiť
Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 07.11.2016 do 9,00 hod.
Spôsob podávania návrhov
Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže
uvedenými v tomto oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú
v elektronickej forme prostredníctvom e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky
na obsah, formu a spôsob predkladania návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
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8.

Lehota na podávanie návrhov
Lehota na podávanie návrhov je stanovená do 10.11.2016 do 10,00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných
podkladoch vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po
uplynutí stanovenej lehoty alebo predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako
stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom
prípade bude oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým
spôsobom ako toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov.
Do uplynutia stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať
predložený návrh späť a prípadne ho nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára
a pri vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.

9.

Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa
nasledovné podmienky účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania
a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú upravené v súťažných podkladoch.
a) Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu
súťaže;
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky
trestný čin (prípadne iný úmyselný trestný čin);
3. Navrhovateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie,
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike
a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania;
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku;
5. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto
obchodnej verejnej súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných
povinností alebo závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov;
6. Navrhovateľ sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so
Spoločnosťou SPP nedopustil podstatného porušenia svojich zmluvných povinností;
Vyššie uvedené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovateľ preukáže
predložením nasledovných dokladov:
- bodu 1 – originálom dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom obstarávania nie starším ako 3 mesiace,
- bodov 2, 3, 4, 5, 6 - čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený ako príloha č. 5 súťažných podkladov.
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b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ
povinný predložiť Vyhlasovateľovi:
1. zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov.
V zozname uskutočnených stavebných prác musí navrhovateľ preukázať, že za rozhodné
obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov (5 rokov predchádzajúcich lehote na predkladanie
návrhov v tomto obstarávaní) uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako je tento predmet zákazky (UPS) v celkovom minimálnom finančnom objeme za
požadované obdobie spolu vo výške 160 000,- EUR bez DPH. V prípade, že zákazka bola v
rozhodnom období realizovaná navrhovateľom len sčasti (napr. člen združenia, skupiny
dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme realizoval zákazku
navrhovateľ.
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- predmet zákazky a jeho stručný opis,
- miesto plnenia zákazky,
- celkovú zmluvnú cenu zákazky v EUR bez DPH,
- čas plnenia zákazky- skutočný termín plnenia (od - do, mesiac, rok),
- názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa a jeho telefónne a e-mailové spojenie.
Vzor „Zoznamu uskutočnených stavebných prác“ je uvedený ako príloha č.2 týchto podkladov.
V prípade, že v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác navrhovateľ z dôvodu
obchodného tajomstva nemôže uviesť zmluvnú cenu zákazky/zákaziek je povinný predložiť
čestné vyhlásenie, že hodnota predložených uskutočnených stavebných prác spĺňa
vyhlasovateľom požadovaný finančný objem za predchádzajúcich 5 rokov (5 rokov
predchádzajúcich lehote na predkladanie návrhov v tomto obstarávaní).
2. doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
vydaného na základe osobitného predpisu – osvedčenie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a § 23
vyhl. Č. 508/2009 Z.z. – elektrotechnik pre riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky.
Doklad o odbornej spôsobilosti musí byť predložený ako fotokópia Osvedčenia. Súčasťou
dokladu musí byť originál Čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača,
že:
- odborne spôsobilá osoba bude zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy,
- v akom pracovnom vzťahu je odborne spôsobilá osoba (v zamestnaneckom pomere,
alebo v inom pracovnom vzťahu) k navrhovateľovi.
3. oprávnenie, ktorým navrhovateľ preukáže oprávnenie od výrobcu GAMATRONIC na
inštaláciu a servis záložných zdrojov UPS Gamatronic Power, vrátane SW podpory a
servisných hesiel potrebných k prekonfigurovaniu záložných zdrojov UPS Gamatronic Power.
4. Popis navrhovaných batérií, v ktorom musí byť uvedené minimálne: názov a typ batérií,
technické údaje navrhovaných batérií a životnosť batérií. K popisu musí byť doložené
„Vyhlásenie o zhode“ pre navrhované batérie.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Za účelom preukázania finančného a ekonomického postavenia je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
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osvedčenie o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty formou fotokópie dokladu, alebo
čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie
je platcom DPH.
10. Zábezpeka

Nevyžaduje sa.
11. Otváranie návrhov

Otváranie návrhov je neverejné. Otváranie návrhov Vyhlasovateľ uskutoční dňa 10.11.2016
o 11,00 hod.
12. Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritériom na hodnotenie návrhov je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
Kritériá na vyhodnotenie návrhov, v podobe, v akej boli vyhodnotené, sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
13. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, ktorého
návrh zodpovedá podmienkam stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch, a
ktorý sa na základe vyhodnotenia návrhov podľa stanovených hodnotiacich kritérií umiestni na
prvom mieste v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných
podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
14. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie zmluvy

Po finálnom vyhodnotení návrhov sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie
o prijatí jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh
sa odmieta. Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k
uzavretiu zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo
zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia
bude identifikácia úspešného navrhovateľa/ úspešných navrhovateľov v rozsahu: obchodné
meno, sídlo a IČO.
15. Lehota viazanosti návrhov

Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej
súťaže, najneskôr do 31.12.2016.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím.
Predĺženie lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie
o vyhlásení obchodnej verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné
oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti návrhov.

Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-209-16

16. Dôležité právne informácie:

Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním
predložením návrhu a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.

a

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené
v tomto oznámení a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia
súťažných podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná
verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia
dôvodu. Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž
vyhlásená.
Dátum zverejnenia: 27.10.2016

