Prílohy: 2/9
č. p.: ÚpIA-807-18/2017-OOVS
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
3084 5572
Kontaktná osoba:
Ing. Jana PIROCHOVÁ
Telefón:
0960/317 667
E-mail:
jana.pirochova@mod.gov.sk

2.

Predmet zákazky:

Servisné opravy padákového materiálu

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 506 10000-4
3.

Druh a množstvo:
podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu
zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky:

do 14 835,833 Eur bez DPH

4.

Miesto poskytnutia služby:

Vojenské útvary:

1201 Kuchyňa, 4977 Sliač,
6335 Prešov, 2790 Žilina, 3333 Zvolen

5.

Typ zmluvného vzťahu:

6.

Termín plnenia predmetu zákazky: do 31. decembra 2017

7.

Rozsah ponuky:
Predmet zákazky je možné rozdeliť na časti.

8.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21. septembra 2017.
Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
 adresu verejného obstarávateľa
 adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
 označenie „ CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ“
 označenej heslom pre cenovú ponuku „Padákový materiál“

zmluva na poskytnutie služby

Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky
na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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Úrad pre investície a akvizície
Ing. Jana PIROCHOVÁ
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava,
b) osobne:

Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni od
08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy nebude
zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.
9.

Vyhodnotenie ponúk:
Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba cenové
ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve a predložili
cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky
v Prílohe č. 1.
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

10. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:
10.1. doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
a)
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
b)
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
c)
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
10.2. doklady, preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť, potrebnú na uskutočnenie
služby požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo autorizácia na vykonávanie
uvedenej služby,
10.3. „Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve“ vydané Odborom štátnej správy vo
vojenskom letectve MO SR, alebo
10.4. Doklad preukazujúci, že dodávateľ služby je autorizovaným výrobcom (opravcom) alebo
splnomocneným zástupcom autorizovaného výrobcu (opravcu) pre Slovenskú republiku.
11. Obsah ponuky
Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku
vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa Príloha č. 2 – Vzor
cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).
11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky musí
byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť konečná
a úplná. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plno mocenstva).
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Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy. Za
najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH, ak
uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.
13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky Zmluvu na poskytnutie
služby. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom
poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného
obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
14. Ďalšie informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača
originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku
alebo v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak

nebola predložená žiadna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,

celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit
verejného obstarávateľa.
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Príloha č. 1
Počet listov: 4
Opis predmetu zákazky
Vykonanie servisných opráv padákového materiálu nosných typov padákov: OVP-68/76A, OVP-80ZVP-80, M-282, M-291, M-330, NPS-85,SOV-3, Mirage-G3, padáková a záchranná technika
(výškomery, akustické hlásiče výšky a podobne).
Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby OS SR
Časť 1:
KUCHYŇA
P.č.

Typ techniky

1

OVP-68

2

OVP-80

3

ZVP-80

4

OVP-80

5

M-291, M330

6

OVP-68

7

OVP-68

8

ZVP-80

9
10
11
12
13
14
15

Gumička na
opravy VV
OVP 80
Kríž
vytyčovací
rukáv veterný
VR 007
1,75metra
M-291
M-291
M330Z/M330ZP
WP-210/WP210

Rozsah poškodenia
Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3diery
3mm, pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2diery 14cm a 5cm,
pole 15/ rada5 spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada1 spálená
tkanina cca 12cm, rada3 spálená tkanina cca 10cm, pole 26/
rada2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/ rada2 spálená celá.
Poškodený vrchlík: pole 24/ rada1 vytrhnutá padákovina z lemovky
cca 8cm
Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)
Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3mm a na hornej chlopni
pri gromete cca 2mm
8 párov - Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade
nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4
spálená tkanina cca 5cm.
Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1diera cca 30cm a rada 2 celá, pole
15/ rada 1 spálená tkanina cca 50cm,rada 2 a 3 spálená tkanina celá.
Poškodený obal, uvoľňovač, pružidlá
Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. 50m
1 ks Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy,
nahradiť novou súčiastkou)
2ks -Výmena látky, obnova šitia
1x Výmena opotrebovaných nosných šnúr na M-291
Výmena výstuže na uzatváracej chlopni
2ks Oprava slider prípadne výmena (+1pár voľ.konce, 1pár pútiek,
1pár riad. šnúr)
Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP
(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
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16
17
18

19
20

OVP-80
M-291/WP210
Mars 291,330,
Sabre
Súprava na
balenie
záložných
padákov
M-291

4 ks Oprava výťažného lana VL-020 doplniť
5ks - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053
(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)
Výmena a doplnenie uzatváracie očká HP po 50ks
Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (uzatváracie cypres očká,
ihly, smailíci, uzatváracie šnúrky cypresové, lepiaca páska,
gumička na popruhy 20ks

SLIAČ
P.č.

Typ techniky

Rozsah poškodenia
Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z

6

M330Z/M330ZP
M-291/WP210
M-282/WP210
WP-210/WP210
OP-087C/ PS034S
OVP 68/76A

7

OVP 68/76A

8

OVP 68/76A

9

OVP 80

Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15
Poškodené lanko vyťahovacieho lana, poškodená ohybná hadica,
poškodené šitie ohybnej hadice
Poškodený vrchlík na poli č.20

10

OVP 80

11

OVP 80

12

ZVP 80

1
2
3
4
5

3 ks - Predratá spojovacia lemovka výťažného padáku PV-033
Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N
Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP
Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)
Poškodený vrchlík na poli č.16

poškodený obal, dodanie nového …
20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m gumy na gumové
prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na
obal padáku, 4 ks púzdro výťažného lana , 500 ks kupónový krúžok
Poškodená náberová kapsa na poli č. 12

PREŠOV
P.č.

Typ techniky

Rozsah poškodenia

1
2
3
4
5
6
7
8

OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80

Poškodená ľavá strana obalu padáka
Poškodené gumičky na obale vrchlíka
Poškodené pole č. 25 (od oleja)
Poškodené pole č. 20 (diera)
Poškodený obal padáka
Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko
Odtrhnutá nosná šnúra č. 1
Poškodený obal padáka
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9
10
11

ZVP-80
ZVP-80
ZVP-80

Chýba zápisník-vystaviť duplikát
Strata obalu padáku a uvoľňovača. Vyrobiť nový
Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)

ŽILINA
P.č.

Typ techniky

Rozsah poškodenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
ZVP-80

10

ZVP-80

11
12
13
14
15

ZVP-80
ZVP-80
ZVP-80
M 330 Z
M 291
OP-093/01,
PS-034 S
OP-087, PS034 MV

Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
Poškodené šnúry
Poškodený vrchlík a voľné konce
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodená šnúra
Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a
pružidiel
Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004
Poškodená šnúra
Poškodené šnúry
Poškodenie vrchlíka a slidera
Poškodenie šnúr vrchlíka
Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou,
priechodiek, priehľadky v límci
Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou,
oprava plexi hornej krycej chlopne

16
17
Časť 2:

KUCHYŇA
P.č.
Typ techniky
baterka kruh
na presnosť
1
pristátia
ACCU V/2,3A
2
Atitrack
nové Protrack
nové Sabre

Rozsah poškodenia
Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť
pristátia (výmena batérie)
5ks výmena gumičky na prst - dodať nové
100 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (8 balení)
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PREŠOV
P.č.
Typ techniky
nové Protrack
nové Zero 285
nové Zero 285

Rozsah poškodenia
50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
Dakron 800lb (100 yard spool)
Dakron 600lb (100 yard spool)

SLIAČ
P.č.
Typ techniky
nové Protrack

Rozsah poškodenia
50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016

ZVOLEN
P.č.
Typ techniky
nové Protrack
nové Sabre

Rozsah poškodenia
10 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (4 balenia)

ŽILINA
P.č.
Typ techniky
1
PD Sabre 2 150
2
PD Sabre 2 150
3
PD Sabre 2 150
4
PD Sabre 2 150
5
PD Sabre 2 170

Rozsah poškodenia
výmena šnúr,
výmena šnúr, slider - výmena
výmena šnúr,
výmena šnúr,
výmena šnúr, slider - oprava

Miesto dodávky
VÚ 1201 Kuchyňa
90052 Kuchyňa
VÚ 4977 Sliač
ČSA 1182, 96231 Sliač
VÚ 6335 Prešov
Vranovská 68, 08001 Prešov
VÚ 2790 Žilina
01001 Žilina
VÚ 3333 Zvolen
J. Jiskru 10, 96001 Zvolen
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Príloha č. 2
Počet listov: 5
Vzor cenovej ponuky:
Servisné opravy padákového materiálu
Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:

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

Časť 1 – cenová kalkulácia servisnej opravy
P.č.

Typ techniky

1

OVP-68

2

OVP-80

3

ZVP-80

4

OVP-80

5

M-291, M330

6

OVP-68

7

OVP-68

Rozsah poškodenia

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
s 20 % DPH

Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3diery 3mm,
pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2diery 14cm a 5cm, pole 15/ rada5
spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada1 spálená tkanina cca 12cm, rada3
spálená tkanina cca 10cm, pole 26/ rada2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/
rada2 spálená celá.
Poškodený vrchlík: pole 24/ rada1 vytrhnutá padákovina z lemovky cca
8cm
Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)
Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3mm a na hornej chlopni pri
gromete cca 2mm
8 párov - Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti
opravy, nahradiť novou súčiastkou)
Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4 spálená
tkanina cca 5cm.
Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1diera cca 30cm a rada 2 celá, pole 15/
rada 1 spálená tkanina cca 50cm,rada 2 a 3 spálená tkanina celá.
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8

ZVP-80

Poškodený obal, uvoľňovač, pružidlá

9

Gumička na
opravy VV
OVP 80

Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. 50m

10

Kríž vytyčovací

1 ks Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy,
nahradiť novou súčiastkou)

12

rukáv veterný
VR 007
1,75metra
M-291

13

M-291

Výmena výstuže na uzatváracej chlopni

M330Z/M330ZP
WP-210/WP210

2ks Oprava slider prípadne výmena (+1pár voľ.konce, 1pár pútiek, 1pár
riad. šnúr)
Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP
(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)

16

OVP-80

4 ks Oprava výťažného lana VL-020 doplniť

17

M-291/WP-210

5ks - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053
(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)

11

14
15

2ks -Výmena látky, obnova šitia
1x Výmena opotrebovaných nosných šnúr na M-291

Mars 291,330,
Sabre
Súprava na
balenie
záložných
padákov

Výmena a doplnenie uzatváracie očká HP po 50ks

20

M-291

gumička na popruhy 20ks

21

M330Z/M330ZP

Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z

22

M-291/WP-210

3 ks - Predratá spojovacia lemovka výťažného padáku PV-033

23

M-282/WP-210

Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N

24

WP-210/WP210

Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP

18

19

Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (uzatváracie cypres očká, ihly,
smailíci, uzatváracie šnúrky cypresové, lepiaca páska,
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25

OP-087C/ PS034S

Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)

26

OVP 68/76A

Poškodený vrchlík na poli č.16

27

OVP 68/76A

Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15

28

OVP 68/76A

Poškodené lanko vyťahovacieho lana, poškodená ohybná hadica,
poškodené šitie ohybnej hadice

29

OVP 80

Poškodený vrchlík na poli č.20

30

OVP 80

poškodený obal, dodanie nového …

31

OVP 80

20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m gumy na gumové prievlečky
vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks
púzdro výťažného lana , 500 ks kupónový krúžok

32

ZVP 80

Poškodená náberová kapsa na poli č. 12

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
ZVP-80
ZVP-80
ZVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80
OVP-80

Poškodená ľavá strana obalu padáka
Poškodené gumičky na obale vrchlíka
Poškodené pole č. 25 (od oleja)
Poškodené pole č. 20 (diera)
Poškodený obal padáka
Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko
Odtrhnutá nosná šnúra č. 1
Poškodený obal padáka
Chýba zápisník-vystaviť duplikát
Strata obalu padáku a uvoľňovača. Vyrobiť nový
Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce
Poškodené šnúry
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50
51
52

OVP-80
OVP-80
ZVP-80

53

ZVP-80

54
55
56
57
58

ZVP-80
ZVP-80
ZVP-80
M 330 Z
M 291
OP-093/01, PS034 S
OP-087, PS-034
MV

59
60

Poškodený vrchlík a voľné konce
Poškodený vrchlík a šnúry
Poškodená šnúra
Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a
pružidiel
Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004
Poškodená šnúra
Poškodené šnúry
Poškodenie vrchlíka a slidera
Poškodenie šnúr vrchlíka
Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, priechodiek,
priehľadky v límci
Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, oprava plexi
hornej krycej chlopne

Časť 2 – cenová kalkulácia servisnej opravy
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Typ techniky
baterka kruh na
presnosť
pristátia ACCU
V/2,3A
Atitrack
Protrack
Sabre
Protrack
Zero 285
Zero 285
Protrack
Protrack

Rozsah poškodenia

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
s 20 % DPH

Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť
pristátia (výmena batérie)
5ks výmena gumičky na prst - dodať nové
100 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (8 balení)
50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
Dakron 800lb (100 yard spool)
Dakron 600lb (100 yard spool)
50 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
10 ks výmena batérií rok výroby max. 2016
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10
11
12
13
14
15

Sabre
PD Sabre 2 150
PD Sabre 2 150
PD Sabre 2 150
PD Sabre 2 150
PD Sabre 2 170

gumička na popruhy - BALENIE 3 KUSY (4 balenia)
výmena šnúr,
výmena šnúr, slider - výmena
výmena šnúr,
výmena šnúr,
výmena šnúr, slider - oprava

...............................................................
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu v zmysle
bodu 10.1 tejto výzvy.
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