
Rámcová dohoda č. Z20216787_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Sídlo: Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256
Bankové spojenie: IBAN: SK3775000000000025332773
Telefón: +421 250110144

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LKW - SERVIS Valovič, s. r. o.
Sídlo: Trlinská 53, 90081 Šenkvice, Slovenská republika
IČO: 47452480
DIČ: 2023893443
IČ DPH: SK2023893443
Telefón: 00421948265989

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Opravy na spevnenie podvozkov služobných nákladných motorových vozidiel vrátane 
dodania náhradných dielov a špeciálnych náhradných dielov – V. časť

Kľúčové slová: oprava, údržba, náhradné diely pre nákladné motorové vozidlá, špeciálne náhradné diely
CPV: 50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel; 50112111-4 - Autoklampiarske 

služby; 39230000-3 - Špeciálne výrobky; 34320000-6 - Mechanické náhradné súčiastky 
okrem motorov a ich častí; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 44334000-0 - Profily; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Služba; Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov

Funkcia

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať pre Objednávateľa služby špecifikované v tejto funkčnej a 
technickej špecifikácii predmetu zákazky (ďalej len „servisné práce“ alebo „oprava“) pre nákladné motorové vozidlá (bez 
nadstavby) vo vlastníctve Objednávateľa (ďalej len „vozidlá“) a záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi náhradné diely pre
vozidlá.

Komplexný prehľad nákladných motorových vozidiel Objednávateľa je uvedený v časti technické vlastnosti tejto Zmluvy (ďalej 
len "vozidlo" alebo "vozidlá").

Finančný objem určený na nákup náhradných dielov je fixný.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nákladné motorové vozidlá ks 26

Dodávka náhradných dielov vo fixnej cene eur bez DPH 17 340,00

Servisné práce Nh 1096

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Popis požadovaných služieb

1. Malé opravy - jednoznačne definovaná porucha bez nutnosti demontáže 
ďalších zariadení a skupín vozidla
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2. Stredné opravy - nutná demontáž ďalších zariadení, resp. celkov, montážne práce 
na karosérii

3. Veľká oprava - montáž a demontáž celkov a podskupín vozidla

Zoznam vozidiel: IČV; EČV; názov vozidla; továrenská značka; VIN vozidla; rok 
výroby

Vozidlo: R01, BL 121 CV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L614731, 2012

Vozidlo: R02, BL 133 CV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L614732, 2012

Vozidlo: R03, BL 136 CV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L615365, 2012

Vozidlo: R04, BL 137 CV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L614730, 2012

Vozidlo: R05, BL 152 CV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L615366, 2012

Vozidlo: R06, BL 816 CU, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L615367, 2012

Vozidlo: R07, BL 108 EX, Faun Rotopress,, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L712717, 2013

Vozidlo: R08, BL 671 EU, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L712718, 2013

Vozidlo: R09, BL 974 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L712719, 2013

Vozidlo: R10, BL 941 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L712720, 2013

Vozidlo: R11, BL 981 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L712721, 2013

Vozidlo: R12, BL 964 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L713082, 2013

Vozidlo: R13, BL 698 GX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L713083, 2013

Vozidlo: R14, BL 080 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L713084, 2013

Vozidlo: R15, BL 553 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L713085, 2013

Vozidlo: R16, BL 988 EX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L713086, 2013

Vozidlo: R17, BL 236 FU, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L756599, 2013

Vozidlo: R18, BL 455 FX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L756943, 2013

Vozidlo: R19, BL 161 FU, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L756944, 2013

Vozidlo: R20, BL 418 FX, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L757893, 2013

Vozidlo: R21, BL 032 GV, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L790931, 2014

Vozidlo: R22, BL 407 GY, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L790932, 2014

Vozidlo: R23, BL 818 GY, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L790933, 2014

Vozidlo: R24, BL 812 GY, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L791863, 2014

Vozidlo: R25, BL 813 GY, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L792795, 2014

Vozidlo: R26, BL 371 GY, Faun Rotopress, Mercedes Axor 1829L, 
WDB9505311L792796, 2014
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ sa zaväzuje v prípade akejkoľvek opravy, malej, strednej alebo veľkej, prevziať vozidlo bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný vykonať malé opravy vozidla do dvoch (2) pracovných dní od prevzatia vozidla v mieste plnenia.

Dodávateľ je povinný vykonať stredné opravy vozidla do piatich (5) pracovných dní od prevzatia vozidla v mieste plnenia.

Dodávateľ je povinný vykonať veľké opravy vozidla do štrnástich (14) pracovných dní od prevzatia vozidla v mieste plnenia.

V prípade, ak pri vykonávaní opráv nastanú nepredvídané okolnosti (napr. náhradné diely potrebné na opravu nie sú 
momentálne dostupné na sklade, mešká dodávka objednaných náhradných dielov, nedostatky v technickom stave a pod.) 
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi navrhnúť náhradný termín plnenia predmetu zmluvy Objednávateľovi na odsúhlasenie.

Dodávateľ je povinný existenciu nepredvídaných okolností preukázať a Objednávateľ je oprávnený zmenu termínu odsúhlasiť, 
alebo zamietnuť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ nepredvídavé okolnosti neschváli a/alebo schváli v
trvaní kratšom, ako požadoval Dodávateľ, Dodávateľ je v omeškaní.

Dodávateľ vykoná servisné práce a opravy vozidla na základe skutočných potrieb Objednávateľa výhradne na základe žiadostí
Objednávateľa.

V prípade uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa sa Dodávateľ zaväzuje prevziať vozidlo od Objednávateľa do 
dvadsiatich štyroch (24) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej reklamácie Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný Objednávateľovi predložiť zoznam identifikačných údajov kontaktných osôb Dodávateľa v rozsahu: meno
a priezvisko, telefonický kontakt, e-mail do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Miesto plnenia predmetu zákazky, t. j. servisný priestor Dodávateľa (ďalej len „miesto plnenia“) je umiestnené do tridsiatich 
(30) km od lokality Námestie Slovenského národného povstania (ďalej len „Nám. SNP Bratislava“), a to pre cestu tam tridsať 
(30) km a tridsať (30) km pre cestu späť. Objednávateľ si vzdialenosť miesta plnenia od lokality Nám. SNP Bratislava (počet 
km) overí prostredníctvom www.googlemaps.com. Objednávateľ zabezpečí prevoz vozidla na miesto plnenia predmetu 
zákazky na vlastné náklady.

Dodávateľ je povinný oprávnenej osobe Objednávateľa predložiť elektronicky presnú adresu/lokalitu miesta plnenia predmetu 
zmluvy do dvoch (2) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Objednávateľ pred vykonaním servisu uvedie požadovaný druh opravy, opis poruchy, identifikáciu poruchy alebo vady v 
písomnej žiadanke (ďalej len „Čiastková výzva“) za každé vozidlo Objednávateľa zvlášť.

Prevzatie vozidla Objednávateľa do miesta plnenia Zmluvy sa uskutoční na základe podpísanej Čiastkovej výzvy 
Objednávateľa a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla, podľa údajov uvedených v Čiastkovej výzve.

Dodávateľ je povinný po vykonaní kontroly vozidla a diagnostiky porúch vozidla zaslať oprávnenej osobe Objednávateľa 
najneskôr tri (3) pracovné dni od prevzatia vozidla predbežnú cenovú ponuku e-mailom na odsúhlasenie potrebných 
servisných prác a náhradných dielov (rozsah prác servisu a náhradných dielov). Dodávateľ je oprávnený pokračovať v 
servisných prácach až po doručení Objednávateľom odsúhlasenej objednávky, t. j. Čiastkovej zmluvy, ktorá bude vyhotovená 
na základe predbežnej cenovej ponuky Dodávateľa.

V prípade, ak je v rámci opravy potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, Dodávateľ sa zaväzuje použiť originálne 
náhradné diely alebo kvalitatívne porovnateľné certifikované náhradné diely alebo náhradné diely vyrobené subdodávateľom. 
Dodané náhradné diely musia byť nové a nepoužité, a cena týchto náhradných dielov musí byť obvyklá na trhu s maximálnou 
odchýlkou + 5 % od výšky cien na trhu.

V prípade ak Objednávateľ žiada Dodávateľa o špeciálne vyrobený náhradný diel podľa tejto zmluvy (ďalej len „ŠND“), 
Dodávateľ je povinný ŠND a cenu ŠND telefonicky konzultovať s Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že len po 
odsúhlasení ŠND a cenovej ponuky ŠND bude ŠND zahrnutý v cenovej ponuke Dodávateľa a označený skratkou: „ŠND“ pri 
názve konkrétneho náhradného dielu. ŠND musí dosahovať tvrdosť min HB=450. Dodávateľ je povinný disponovať zariadením
na viacbodové uchytenie nadstavby pre následnú demontáž a montáž nadstavby a prípravkom na zaistenie samovoľného 
pretočenia nadstavby.

Objednávateľ je povinný Dodávateľovi doručiť elektronicky zoznam oprávnených osôb do dvoch (2) pracovných dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický kontakt, e-mail.

V prípade, ak sa v priebehu vykonávania servisných prác zistí, že skutočná cena navýši predbežnú cenu o viac ako 10 %, 
Dodávateľ je povinný s Objednávateľom toto navýšenie telefonicky konzultovať a následne zaslať oprávnenej osobe 
Objednávateľa cenovú ponuku so zapracovanou navýšenou cenou servisných prác a náhradnými dielmi. Dodávateľ nie je 
oprávnený vykonať iné služby, ako sú uvedené Objednávateľom odsúhlasenej Objednávke.

Po ukončení servisných prác Dodávateľ sa zaväzuje informovať oprávnenú osobu Objednávateľa telefonicky alebo 
elektronicky o termíne odovzdania vozidla.

Prevzatie vozidla po vykonaní servisu a kontrola s vyplnením protokolu o prevzatí bude zabezpečená oprávnenou osobou 
Objednávateľa. Ak Dodávateľ pripraví vozidlo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, Objednávateľ sa zaväzuje vozidlo 
prevziať aj v skoršom termíne.
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Dodávateľ je povinný viesť počas celej doby platnosti Zmluvy evidenciu vykonaných servisných prác a dodávok náhradných 
dielov podľa evidenčných čísiel vozidiel (ďalej len „evidencia vozidiel“). Evidencia vozidla zahŕňa minimálne tieto údaje: (i) 
dátum prevzatia a odovzdania vozidla, (ii) rozsah servisných prác a náhradných dielov, (iii) stav počítadla celkového počtu 
kilometrov. Dodávateľ je povinný na výzvu Objednávateľa zaslať oprávnenej osobe Objednávateľa evidenciu vozidla v 
elektronickej podobe.

Ak bude poskytovanie Služby trvať dlhšie ako štrnásť (14) kalendárnych dní, bude Dodávateľovi uložená zmluvná pokuta vo 
výške 100,-EUR (slovom: sto eur) za každý začatý deň omeškania Dodávateľa. Lehota plynie odo dňa protokolárneho 
prevzatia vozidla Dodávateľom.

Lehota sa predlžuje o dobu trvania nepredvídaných okolností, ak Dodávateľ zistí, že pri výkone servisu nastanú nepredvídané 
okolnosti. Dodávateľ je povinný Objednávateľovi existenciu nepredvídaných okolností preukázať a Objednávateľ je oprávnený 
zmenu termínu odsúhlasiť, alebo zamietnuť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ nepredvídavé okolnosti
neschváli a/alebo schváli v trvaní kratšom, ako požadoval Dodávateľ, Dodávateľ je v omeškaní.

Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce a dodané náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení
s vykonaním servisných prác v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla po 
vykonaní servisných prác. Prevzatie vozidla zmluvné strany potvrdia na odovzdávajúcom a preberacom protokole 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Na každý predmet plnenia a opravu bude vyhotovená samostatná faktúra. Prílohou faktúry bude Objednávateľom schválená 
Objednávka a Čiastková výzva (žiadanka).

Faktúra musí okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o DPH“) obsahovať aj nasledujúce náležitosti: (i) evidenčné číslo vozidla, na ktorom bola vykonávaná oprava alebo 
údržba, (ii) rozpis náhradných dielov a množstvo použitého materiálu, (iii) jednotkové ceny, (iv) cenu za servisné práce, (v) 
cenu za náhradné diely, (vi) celkovú cenu za servisné práce s počtom normohodín, (vii) stav tachometra v dobe vykonávania 
údržby alebo opravy.

Daň z pridanej hodnoty bude Dodávateľ fakturovať v zmysle zákona o DPH.

Celková cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa za plnenie predmetu Zmluvy. Zmluva je rámcovou dohodou, a teda 
Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit uvedený v tejto Zmluve.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu nákladných motorových vozidiel, zmenu typov motorových vozidiel z 
dôvodu obmeny vozového parku (nákup, vyradenie alebo predaj vozidiel).

Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Dodávateľovi zoznam korešpondenčných adries pracovísk do piatich (5) pracovných dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Hodnota servisnej normohodiny nesmie byť nižšia ako hodinová minimálna mzda a odvody do zdravotnej a sociálnej 
poisťovne platených zamestnávateľom pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta platných v roku 2021 v súlade so 
zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2021.

Dodávateľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí musia spĺňať podmienky pre plnenie 
predmetu Zmluvy týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od Dodávateľa a 
neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Dodávateľ Objednávateľovi tak, ako keby 
plnil predmet Zmluvy sám.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Dodávateľ zabezpečuje plnenie predmetu Zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní, pričom nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v lehote 
najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

O každej zmene subdodávateľa je Dodávateľ povinný požiadať Objednávateľa o schválenie subdodávateľa, bezodkladne, 
najneskôr sedem (7) pracovných dní, pričom je povinný zároveň predložiť Objednávateľovi čestné vyhlásenie, že 
subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spĺňa podmienky pre plnenie predmetu Zmluvy. Ak Dodávateľ tento záväzok nedodrží, 
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 20% z celkovej dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak bol Dodávateľovi uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v § 10 
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné záväzky, prevzaté v súlade 
s touto Zmluvou, o čom bude vyhotovený písomný protokol.

Objednávateľ môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu. Výpovedná lehota je dva (2) mesiace a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.

Porušenie povinností Dodávateľa uvedených v týchto Osobitných podmienkach pre plnenie predmetu Zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy zo strany Dodávateľa, zakladajúce právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy a Objednávateľovi 
bude podaná negatívna referencia.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný rozpis zmluvnej ceny (cena za jednu (1) normohodinu za 
servisné práce) s DPH a bez DPH do piatich (5) pracovných dní od uzavretia Zmluvy.
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Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dvanásť (12) mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy alebo do vyčerpania 
finančného limitu uvedeného v Zmluve, a to priebežne podľa skutočných požiadaviek Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia Zmluvy podpísať a doručiť do sídla Objednávateľa podpísanú 
Antikorupčnú doložku zverejnenú na webovom sídle Objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 20 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 24 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 15.04.2021 11:48:05

Objednávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LKW - SERVIS Valovič, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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