Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s
§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „výzva“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)
Názov:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
Ing. Mário Lelovský, predseda predsedníctva
52 828 123
2121177531
neplatca DPH

1A. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Meno a priezvisko:
Ing. Radovan Karvai
Funkcia:
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Názov:
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Kontaktná adresa:
Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
Email:
tajomnik@digitalnakoalicia.sk a radovan.karvai@gmail.com
Mobil:
+421 907 720 350
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://digitalnakoalicia.sk/
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: Ing. Mário Lelovský.

2. Predmet zákazky:

Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo
verejnej správe.“
1.časť – notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
2.časť - dataprojektor
3.časť - multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera
4.časť – webkamera

3. Typ výzvy:

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

5. Lehota dodania predmetu zákazky:

1.časť – notebooky, a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
Doba trvania zmluvného vzťahu: do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy
Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).
2.časť - dataprojektor
Doba trvania zmluvného vzťahu: do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy
Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).
3.časť - Multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera
Doba trvania zmluvného vzťahu: do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy
Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).
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4.časť – webkamera
Doba trvania zmluvného vzťahu: do 6 mesiacov od platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy
Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. (Obchodný zákonník).

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

1.časť – notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
30213000-5 Osobné počítače
30213100-6 Prenosné počítače
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
neuplatňuje sa
2.časť - dataprojektor
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:

38652120-7 Videoprojektory
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
neuplatňuje sa

3.časť - Multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
30232100-5´Tlačiarne a zapisovače
30125100-2 Tonerové náplne
30197642-8 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
neuplatňuje sa
4.časť – webkamera
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:

30237240-3 Webová kamera
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
neuplatňuje sa

7. Opis predmetu zákazky:

1.časť – notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
Notebook – 10 ks
Minimálne parametre: Konvertibilný (preklopiteľný) notebook, výkon procesora: min. 7697 bodov v benchmarku
PassMark, SSD úložisko s kapacitou min. 256 GB, uhlopriečka najmenej 13,3", Veľkosť operačnej pamäte min. 8 GB,
konektivita: HDMI, DisplayPort, Bluetooth v5.0, USB 3.1 Gen1, Combo Audio Jack, USB 3.1 Type-C, WiFi 802.11ac,
výbava: Čítačka pamäťových kariet, Dotykový displej, OS. ergonomická myš, taška na notebook, 2 ročné poistenie voči
náhodnému poškodeniu a krádeži.
Požiadavky na zelené verejné obstarávanie:
Výrobok musí mať konštrukciu umožňujúcu opraviteľnosť tak, aby spojovacie alebo plombovacie techniky používané pri
dodávaných výrobkoch nebránili oprave a výmene nasledovných dielov:
 batéria,
 panel displeja/zostava displeja,
 úložisko (SSD,HDD, RAM),
 externý/interný napájací zdroj,
 klávesnica,
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 systém/základná doska.
Výrobok musí mať nasledovnú odolnosť dobíjateľnej batérie:
 stav batérie po 300 cykloch musí byť ≥ 80 %. Stav batérie: Aktuálna kapacita úplného nabitia (v mAh) vyjadrená
ako percentuálny podiel projektovanej kapacity (menovitá kapacita).
Informácie o stave batérie:
Výrobok s predinštalovaným softvérom na stanovenie a monitorovanie stavu batérie/akumulátora a umožnenie odčítania
vykonali, a na zobrazenie týchto údajov používateľovi. Softvér musí okrem toho poskytovať používateľom tipy na
maximalizáciu životnosti batérie.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov komisie pod názvom „Kritériá zeleného
verejného obstarávania EÚ pre počítače, monitory, tablety a smartfóny“, ktorý je dostupný v slovenskom jazyku
na webovej adrese https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
PC zostava pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov – 10 ks
Minimálne parametre: PC all in-one all-in-one počítač, uhlopriečka 23,8", 1 920×1 080 px, výkon procesora: min. 6,762
bodov v benchmarku PassMark, úložisko SSD 512 GB , pamäť RAM 8 GB , integrovaná grafická karta , HDMI , 2× USB
3.0, 2× USB 2.0, čítačka pamäťových kariet, Bluetooth, Wi-Fi, web kamera, integrované reproduktory, súčasťou balenia:
USB klávesnica a myš, operačný systém, Poistenie predĺženej záruky k zákonom stanovenej záruke 2 roky o 1 rok,
kancelársky SW ( Lifetime licencia Microsoft Office 2021 Professional Plus obsahujúca klasické verzie MS Wordu, Excelu,
PowerPointu, Outlooku z roku 2021 a ukladanie na One-Drive, všetky jazyky sú zahrnuté.) Headset s mikrofónom,
antivírový softvér.
Požiadavky na zelené verejné obstarávanie:
Výrobok musí mať konštrukciu umožňujúcu opraviteľnosť tak, aby spojovacie alebo plombovacie techniky používané pri
dodávaných výrobkoch nebránili oprave a výmene nasledovných dielov:
 externý/interný napájací zdroj,
 úložisko (SSD, HDD, ODD, RAM),
 systém/základná doska.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov komisie pod názvom „Kritériá zeleného
verejného obstarávania EÚ pre počítače, monitory, tablety a smartfóny“, ktorý je dostupný v slovenskom jazyku
na webovej adrese https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:
 Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.
2.časť - dataprojektor
Dataprojektor - 2 ks
Minimálne parametre: Full HD 1080p projektor, Fyzické rozlíšenie Full HD 1080p (FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,
SVGA, VGA, Mac), Svietivosť 3800 ANSI lumenov, Kontrast 30000:1, Životnosť lampy až 4000 hodín
(4000/15000/10000), Optika: 1:47:1 - 1.62:1, 1.1x Manual Zoom, Veľkosť obrazu: 0.71 - 7.65m Diagonal 16:9, Projekčná
vzdialenosť: 1 - 9.8m, Kompatibilita video: 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), Kompatibilita
počítač: FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, Konektivita: 1 x HDMI vstup, 1 x USB-A power, 1 x
3.5mm, Diaľkové ovládanie, Taška na projektor. Záruka minimálne 2 roky.
Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:
 Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.
3.časť - Multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera
Multifunkčná laserová tlačiareň – 1 ks
Minimálne parametre: Laserová tlačiareň multifunkčná, farebná, A4, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť čiernobielej tlače
27 str./min., rýchlosť farebnej tlače 27 str./min., rozlíšenie tlače 600 x 600 DPI, duplex, ADF skener, dotykový displej,
AirPrint, Google Print, WiFi, LAN a USB, Funkcie skenera: Automatický podávač, Skenovanie do e-mailu, Rozlíšenie
plochého skenera 600 x 600 DPI, Rýchlosť skenovania 27 str./min.
Možnosť obojstrannej tlače.
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Požiadavky na zelené verejné obstarávanie:
Zariadenie musí spĺňať požiadavky na automatickú obojstrannú tlač, ktoré sú stanovené v aktuálne vydaných
špecifikáciách ENERGY STAR a obojstranná tlač musí byť nastavená ako predvolená funkcia.
Tlač viacerých strán na jednu stranu:
Zariadenie musí poskytovať ako štandardnú funkciu možnosť tlačiť dve alebo viac strán dokumentu na jeden list papiera,
keď je výrobok ovládaný pôvodným softvérom výrobcu (ovládačom tlačiarne).
Možnosť používať recyklovaný papier:
Zariadenie musí byť schopné využívať recyklovaný papier, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky normy EN 12281.
Možnosť používať repasované kazety a nádobky:
Zariadenie nesmie byť koncepčne navrhnuté tak, aby zabraňovalo používaniu repasovaných kaziet s tonerom a/alebo
atramentovou náplňou a repasovaných nádobiek. Nesmú sa vyskytovať ani uplatňovať konštrukčné, softvérové ani iné
opatrenia, ktoré zabraňujú používaniu repasovaných kaziet a nádobiek.
Kontrola aktualizácie firmvéru:
Akákoľvek aktualizácia firmvéru nesmie brániť používaniu opätovne používaného/repasovaného spotrebného materiálu.
Zobrazovacie zariadenie musí mať funkciu, ktorá umožňuje odinštalovať aktualizáciu firmvéru a vrátiť sa k
predchádzajúcej nainštalovanej verzii. Táto funkcia sa môže zabezpečovať prostredníctvom počítača v sieti alebo
samotným zobrazovacím zariadením. Pokyny o tom, ako odinštalovať aktualizácie firmvéru, musia byť poskytnuté v
technickej dokumentácii. Ak je predchádzajúca verzia firmvéru voľne dostupná na internete od jej prvého vydania a
používateľom sú poskytnuté jasné pokyny o tom, kde ju možno nájsť, v tom prípade sú ciele tohto kritéria splnené.
Alternatívne sa uchádzač musí zaviazať, že ak aktualizácia softvéru bráni použitiu opätovne používaného/repasovaného
spotrebného materiálu, zabezpečí sa riešenie umožňujúce použitie opätovne používaného/repasovaného spotrebného
materiálu.
Záruka:
Uchádzač musí bez dodatočných nákladov poskytnúť minimálne dvojročnú záruku, ktorá začne plynúť od doručenia
výrobku. Táto záruka musí pokrývať opravu alebo výmenu. Zárukou sa musí zabezpečiť, aby výrobky zodpovedali
špecifikáciám zákazky bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Platnosť záruky nesmie zaniknúť v dôsledku používania
opätovne použitého/repasovaného spotrebného materiálu v zobrazovacom zariadení, pokiaľ sa nepreukáže, že
akékoľvek poruchy alebo poškodenia boli priamo spôsobené použitím opätovne používaného/repasovaného spotrebného
materiálu.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov komisie pod názvom „Kritériá zeleného
verejného obstarávania EÚ pre zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby“, ktorý je
dostupný
v
slovenskom
jazyku
na
webovej
adrese
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Toner farebný- 15 ks (spolu žltá farba + azúrová farba + purpurová farba)
Toner farebný (žltá farba) – 5 ks: 6 000 strán, toner pre dodávanú multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Toner farebný (azúrová farba) – 5 ks: 6 000 strán, toner pre dodávanú multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Toner farebný (purpurová farba) – 5 ks: 6 000 strán, toner pre dodávanú multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Toner čierny - 4ks -toner čierny na 7 500 strán, toner pre dodávanú multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Požiadavky na zelené verejné obstarávanie:
Dizajn kaziet alebo nádobiek nesmie obmedzovať možnosť ich opätovného použitia/repasovania.
Musí sa zabezpečiť systém spätného odberu použitých kaziet a nádobiek bez akýchkoľvek nákladov pre verejného
obstarávateľa s cieľom nasmerovať ich alebo ich diely na opätovné použitie alebo recykláciu materiálov.
Uchádzač musí verejnému obstarávateľovi poskytnúť nádobky, ktoré sú vhodné na hromadné ukladanie použitých kaziet
a nádobiek. Uchádzač môže plniť tieto povinnosti interne alebo prostredníctvom vhodnej organizácie tretej strany
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov komisie pod názvom „Kritériá zeleného
verejného obstarávania EÚ pre zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby“, ktorý je
dostupný
v
slovenskom
jazyku
na
webovej
adrese
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Kancelársky papier pre farebnú tlač s vyššou kvalitou – 12 balení (1 balenie = 5x500 listov = 2 500 listov), kancelársky
papier A4/80g.
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Požiadavky na zelené verejné obstarávanie:
Papier musí byť vyrobený zo 100 % opätovne získaných vlákien. Opätovne získané vlákna zahŕňajú použité recyklované
vlákna po použití spotrebiteľmi a recyklované vlákna z papierní, známe tiež ako výmet (odpadový papier) pred použitím
spotrebiteľmi. Recyklované vlákna po použití spotrebiteľmi môžu pochádzať od spotrebiteľov, z kancelárií, tlačiarní,
knihárstiev a pod.
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina
bielená zlúčeninani na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde
bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).
Podrobnejšie informácie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov komisie pod názvom „Kritériá zeleného
verejného obstarávania EÚ pre zobrazovacie zariadenia, spotrebný materiál a tlačiarenské služby“, ktorý je
dostupný
v
slovenskom
jazyku
na
webovej
adrese
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:
 Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.
4.časť – webkamera
Webkamera – 2 ks
Minimálne parametre: Webkamera s rozlíšením Full HD (1920 × 1080 px), uhol záberu 90°, vstavaný stereo mikrofón,
automatické ostrenie, korekcia pri slabom osvetlení, Flexibilný držiak umožňujúci pripevnenie na hranu monitora
(alternatívne statív).
Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:
 Doprava predmetu zákazky na určené miesto dodania predmetu zákazky.
Dodanie všetkých častí predmetu zákazky bude financované z projektu pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností
seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (kód ŽoNFP v ITMS2014+ NFP311070BLC3.) ktorý je
financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo
zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov pro-rata. Projekt rozvoja IT „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a
znevýhodnených
skupín
vo
verejnej
správe“
je
zverejnený
na
webovej
adrese
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/79c9c1ad-ff09-4712-ab0b-99a79bdfa750/cimaster?tab=basicForm
Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo
môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na všetky časti predmetu zákazky.
Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek kombinácii.

8. Variantné riešenie: Nie
9. Platnosť cenovej ponuky:

Platnosť predloženej cenovej ponuky musí byť do 10.05.2022. Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej cenovej
ponuke.

10. Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s §

6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa 09.02.2022 o
20:00 hod.

11. Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo
 e-mailom na adresy tajomnik@digitalnakoalicia.sk a radovan.karvai@gmail.com
 poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy.
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Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu kontaktnej osoby
pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, nie jej
odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.
Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne kontaktnej osobe pre verejné
obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.
Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie,
ktorá je uvedená v bode 1A. tejto výzvy v súlade s Prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a vlády SR,
ktoré sú dostupné na webovej adrese https://korona.gov.sk/
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailové adresy
tajomnik@digitalnakoalicia.sk a radovan.karvai@gmail.com v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.

12. Označenie cenovej ponuky:



v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-mailu“
napísať „DK – stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky*, 2. časť predmetu zákazky*, 3. časť predmetu
zákazky*, 4. časť predmetu zákazky*).“
v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je potrebné, aby
bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa
odosielateľa
(uchádzača), kompletná adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy).
Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „DK – stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky*, 2. časť
predmetu zákazky*, 3. časť predmetu zákazky*, 4. časť predmetu zákazky*).“
* Nehodiace sa prečiarknite. Uchádzač ponechá v zátvorke tú/tie časť/časti predmetu zákazky, na ktorú/ktoré
predkladá ponuku/ponuky.

13. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 1,

ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto
výzvy.

14. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu
bez DPH a sadzbu DPH 0 %.. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR. Uchádzač uvedie cenu spolu bez
DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu
zákazky) .

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 02.02.2022
Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľ): 02.02.2022
V Bratislave, dňa 28.01.2022

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

Ing. Mário Lelovský
predseda predsedníctva
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Prílohy k výzve:


Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky.
Príloha č. 1 sa predkladá povinne.
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