
Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Obecné

Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní

aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 24. 07. 2014 v 14:00.

V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových

řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Praha 10, dne: 15. 07. 2014 v 12:28

TERMONTA PRAHA a.s.

Vepřek Tomáš

telefon:+420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

Pořadí Název položky MJ Množství

001.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody

Bližší specifikace položky

002.

Dodávka trubek - CELKOVÁ CENA e-Aukce (část 1)

Bližší specifikace položky

Účastník vyplní jednotkovou cenu bez DPH za dodávku trubek vč. dopravy dle

specifikace uvedené níže.

Požadavky:

Trubky budou vyrobeny dle EN 14451, CuZn28Sn1As, stav R360-polotvrdé, chemické

složení dle DN 17760.

Specifikace:

Materiál trubek: CuZn28Sn1As

Počet trubek: 4 700 ks

Rozměr trubek: Dxt  22 x 1 mm

Délka trubek: 5910 mm

Ostatní požadavky a atesty:

Trubky budou mít následující zkoušky dokumentovány v atestu, který bude dodán

spolu se zbožím:

- chemický rozbor, mechanické vlastnosti, nepropustnost, zkouška zmáčknutí (do

styku stěn bez prasklin) a rozšiřováním (zkouška rozháněním - pod úhlem 45° do

zvětšení průměru do 30% - bez trhlin viditelných pouhým okem),

- kontrola jakosti povrchu, zkouška amoniakální (zkoušení na vnitřní pnutí), vlastnosti

struktury zrna, rozměr dle DIN 1785, obsah As dle DIN 17660, zkouška na odzinkování

podle ISO 6957, tolerance délky +8 /-0 mm,

- 100% trubek měřených na nepropustnost metodou vířivých proudů dle DIN DKI 781.

- Začištěné konce trubek, úhel řezání max. 0,5 mm.

- Balení – dřevěné bedny.

ks 4 700.00

003.

Dodávka trubkového svazku (trubkovnice) - CELKOVÁ CENA e -Aukce (část 2)

Bližší specifikace položky

Účastník vyplní jednotkovou cenu (1 ks trubkového svazku) bez DPH za dodávku vč.

dopravy dle výkresové dokumentace a kusovníku uvedeném v příloze č.4 této Výzvy.

V ceně bude mimo jiné zahrnuto:

- Přípravek na zkoušení těsnosti

- Výkresová dokumentace

Požadavky na kvalitu:

- svařování dle ČSN EN ISO 5817/C,

- tolerance svařence ČSN EN 13920/B,F,

- tryskání Sa 2,5, bez povrchové úpravy,

- měřící protokol k svařenci.

POZOR - Tato část nezahrnuje trubky CuZn28Sn1As - 4700 ks!!

Pozn.

Parametry trubkového svazku:

- velikost teplosměnné plochy: 900 m2

- počet tahů: 2

- počet trubek: 2340 ks

- rozměr trubek: Ø 22 x 1 mm

- délka trubek: 5900 mm

- maximální průtok oběhové vody: 1250 t/h (2500 t/h přes oba ohříváky)

ks 2.00
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- jmenovitý tepelný výkon: 75 MWt (150 MWt celkem)

- maximální povolený ohřev (Δt): 50 °C

- maximální výstupní teploty oběh. vody: 130 °C

- objem: 11 100 l

- maximální trvalý provozní tlak oběh. vody: 2,50 MPa přetl.

- zkušební přetlak: 3,75 MPa přetl.

- hmotnost: 15,53 t

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

V případě, že administrátor povolil funkci Komentáře, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo

volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stiskutní tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Přílohy

1. Příloha pozvánky - Priloha_c01_-_Identifikacni_list.docx

2. Příloha pozvánky - Priloha_c02_-_CP_Kvalifikace.docx

3. Příloha pozvánky - Priloha_c03_-_CP_financni_zpusobilosti.docx

4. Příloha pozvánky - Priloha_c04_-_Vykresova_dokumentace.zip

5. Příloha pozvánky - Priloha_c05_-_Kupní_smlouva.docx

6. Příloha pozvánky - Priloha_c06_-_CP_s_navrhem_KS.doc

7. Příloha pozvánky - Priloha_c07_-_CP_El_aukce.docx
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Zadávací podmínky

1. MÍSTO DODÁNÍ

Elektrárna Opatovice - Opatovice nad Labem, Pardubice 2.

2. DOBA PLNĚNÍ

Termín dodání do 10.10.2014

3. CENA:

Cena (bez DPH) bude obsahovat veškeré náklady za dodávku trubek a/nebo trubkového svazku (trubkovnice) vč.

dopravy dle požadavků Zadavatele el. aukce.

4. SPLATNOST FAKTUR

Splatnost faktury je 45 dní od doručení faktury kupujícímu.

Zálohy prodávající neposkytuje.

5. KVALIFIKACE:

Uchazeč v rámci nabídky předloží:

a) Identifikační list dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 1 této Výzvy,

b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 2 této

Výzvy,

c) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy.

d) Kopie výpisu z obchodního rejstříku v souladu s § 57 zákona, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán.

Doklady prokazující splnění kvalifikace  nesmějí být  k termínu předložení nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Všechny doklady mohou být předloženy v prostých fotokopiích.

Kvalifikační dokumenty ve formátu *.pdf musí být uloženy jako příloha v aukční síni během "prvního

Vstupního kola" spolu s vyplněním cenových nabídek.

6. ZPŮSOB  HODNOCENÍ  NABÍDEK

Jednání o nabídkách bude probíhat formou soutěže v Aukčním kole e-aukce. K účasti v Aukčním kole e-aukce

budou vyzváni Účastníci, kteří nebyli vyloučeni z výběrového řízení v rámci Vstupního kola.

Dále Vyhlašovatel stanoví pro toto výběrové řízení tyto podmínky:

- Účastník je povinen vyplnit ve fázi Vstupního kola jednotkové ceny k části 1 - Trubky a/nebo k části 2 - Trubkový

svazek (Trubkovnice) (ceny bez DPH).

Cena musí být vyplněna alespoň u jedná části!

 Pokud nebudou vyplněny ceny alespoň u jedné části - nebude taková nabídka dále hodnocena a

bude vyloučena.

- Toto číslo - celková jednotková cena - bude v rámci Vstupního kola Účastníkem vloženo jako zadávací cena

výběrového řízení
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Celková přepočtená cena e-Aukce pro část 1. Trubky, část.2 Trubkový svazek (Trubkovnice); budou

vyhodnocovány individuálně v rámci soutěžního kola.

- Celkový předpokládaný náklad - celková cena - bude předmětem Aukčního kola elektronické aukce.

-  Podmínkou  nutnou pro určení vítěze jednotlivých částí tohoto výběrového řízení je, aby takto vypočtená

celková cena pro každou nabídnutou část materiálu, vyhodnocováno individuálně, byla nejnižší ze všech

Účastníků.

- V případě, že účastník se stane vítězem pouze u části trubky nebo trubkovnice, bude Kupní Smlouva upravena

na tuto konkrétní část.

7. DOKUMENTY TVOŘÍCÍ NABÍDKU

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:

- Základní údaje o Účastníkovi dle vzoru v Příloze č.1 – Identifikační list (obchodní jméno, sídlo, jméno pověřeného

pracovníka, e-mailové a telefonické spojení, bankovní spojení a číslo účtu, atd.) a doklady o oprávnění k

podnikání, dle čl. 5 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy

- Čestné prohlášení o akceptaci návrhu Kupní Smlouvy dle Přílohy č. 6 této Výzvy (povinnost vítězného Účastníka

je podepsat Kupní Smlouvu nejpozději do14 dní od data oznámení rozhodnutí Vyhlašovatele - Kupní Smlouva je

Přílohou č. 5 této Výzvy).

- Čestného prohlášení o akceptaci zadání elektronické aukce dle přílohy č.7 této Výzvy.

- vyplněnou jednotkovou cenu v el. aukci pro část 1 - Trubky a/nebo, pro část 2 - Trubkové svazky (Trubkovnice).

8. AUKČNÍ JISTOTA

Kupující nepožaduje pro zařazení uchazeče do aukční síně složení aukční jistoty.

9. NÁHRADA ŠKODY,POJIŠTĚNÍ:

– V případě nedodržení termínu plnění dodávky materiálu bude Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny materiálu za každý den prodlení objednateli.

– Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škod vzniklých prodlením Prodávajícího

převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

– Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy (včetně závazků plynoucích z vadného plnění alespoň po dobu

záruční lhůty) bude Prodávající povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřeno. pojištění obecné

odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem na majetku a

zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění alespoň 5.000.000 Kč.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY:

– Nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato

porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

– Poslední cena nabídnutá při ukončení elektronické aukce je pro dodavatele, který ji nabídl, závazná.

– Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, vyzvat k jednání o uzavření smlouvy první dva uchazeče, kteří nabídli nejnižší

nabídkové ceny.

– Dodavatelé jsou vázáni svojí nabídkou (poslední nabídkovou cenou při ukončeni elektronické aukce) po dobu 60

dnů ode dne konání elektronické aukce

– Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo

bez udání důvodu. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

– Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje

uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

– Vyhlašovatel má právo měnit rozsah zakázky.

– Požadovaná je minimální záruka 24 měsíců.

– V případě neúplnosti nabídky bude tato vyřazena ze soutěže bez dalšího posuzování a hodnocení.

– Účastníkům nevzniká žádný nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

11. PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ

- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROe.biz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou elektronické nákupní aukce. Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu

bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo

15. 07. 2014 v 14:30 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník

vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Kontrolní kolo

Od 22. 07. 2014 v 10:30 do 24. 07. 2014 v 14:00 proběhne Kontrolní kolo, které slouží pro formální

kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu Kontrolního kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

Aukční kolo

24. 07. 2014 v 14:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová

nabídka (u každé položky, pokud není uvedeno jinak). Po dobu 00 hod. 30 min. mají jednotliví účastníci možnost

své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající

minimální cenou.

Minimální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.50 %.

(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k ceně položky účastníka.)

Maximální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.

(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně.)

Prodlužování

Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny v posledních 2 min.

Platnost přístupových klíčů

Přístupové klíče expirují za 30 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné

se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie

e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení

elektronického výběrového řízení.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:

Vepřek Tomáš

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:

Tomáš Vepřek

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Jiří Janoušek

telefon: +420 739 347 166

email: jiri.janousek@termonta.cz

vedoucí oddělení nákupu
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v 

Návod.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Aukční jistota

Zadavatel je oprávněn po účastníkovi elektronické aukce žádat složení aukční jistoty. Účastník elektronické aukce

je povinen složit poskytovateli tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v „zadávacích podmínkách“ aukce.

Aukční jistota je považována za složenou až jejím připsáním na účet označený poskytovatelem.

Účastníkům elektronické aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, se aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po

skončení elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého účastník jistotu uhradil.

V případě, že vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

a) neuzavře smlouvu ve stanoveném termínu

b)  bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými právy

c) neuhradí kupní cenu, případně ji neuhradí úplně nebo včas,

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen, a tuto skutečnost bere na vědomí a akceptuje ji,

zaplatit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistoty, přičemž souhlasí výslovně s tím, že jím složené aukční

jistota bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu

škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.

Účastníkovi, který se stane vítězem aukce, se složená aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po skončení

elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého účastník jistotu uhradil.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Dodávka trubkových svazků základních ohříváku oběhové vody do Elektrárny

Opatovice

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden

z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0)

- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém přohlížeči povolit naleznete na 

http://support.proe.biz/ v části Nastavení.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly

on-line výběrových řízení PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je Vaše firma

přihlášena do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků).

Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si

zapamatovatelné jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.

Své přístupové údaje si zapamatujte!

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?

Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj

se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových

údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude Vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte

správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se Vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze

kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční

síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud

odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až

za 1 minutu.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE?

Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete

prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový

údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak

neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit.

V tomto kole je Vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ

POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a

upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není

podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE?
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Toto kolo slouží pro Vyhlašovatele. Obvykle se provádí formální kontrola a správnost zadaných nabídek, kontrola

splnění kvalifikačních předpokladů, popř. dochází k testování dodaných vzorků. Účastníci v tomto kole nemohou

své nabídky nijak měnit. V případě, že dojde k chybě a je nutné nabídku opravit, tuto změnu provádí

Administrátor.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE?

V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení)

nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového

řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:

čas do konce kola - jehož změna potvrzuje Váš kontakt s e-aukčním systémem

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s

administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré

prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení Vám bude

nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol Vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  SE OBRACEJTE NA

ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.
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