
  

Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  ( ďalej ako „zmluva“) 

 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

IČO: 00682420 
IČ DPH / DIČ: SK2020804478 

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

Zastúpený: Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA predseda predstavenstva, Ing. Roland Štadler podpredseda 

predstavenstva 

sídlo: Štefánikova 27,814 99 Bratislava 

registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B 

e-mailova adresa: 
 

 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Teamconsult SR s.r.o. 

IČO: 36717916  

DIČ: SK2022301787 

Bankové spojenie:  

zastúpený: Dipl. Kfm. Oliver Schmitt, konateľ 

sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 811 01 Slovenská Republika 

registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43819/B 

 

 

II. Predmet zmluvy 

1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok  spoločnosti Teamconsult SR s.r.o., IČO: 36717916 (ďalej len dodávateľ) 

vykonať personálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výber vhodných uchádzačov  na nových zamestnancov  

(ďalej ako „uchádzač“) pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s., IČO:00682420  (ďalej len objednávateľ) 

a záväzok objednávateľa zaplatiť  dodávateľovi dohodnutú  odmenu. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočňovať 

vyhľadávanie a výber uchádzačov pre objednávateľa podľa  písomnej požiadavky objednávateľa (ďalej ako 

„požiadavka na uchádzača“ alebo „požiadavka“). 

2.Požiadavka na uchádzača a ďalšie detaily k jednotlivým obsadzovaným pozíciám budú vždy písomné, podpísané 

oprávnenou osobou objednávateľa  a budú obsahovať najmä: vzdelanie, pracovné skúsenosti, a ďalšie pracovné 

schopnosti a zručnosti. 

3.Požiadavku na uchádzača  objednávateľ doručí dodávateľovi písomne  ako poštovú zásielku alebo e-mailom na 

adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy 

4.Dodávateľ obratom potvrdí objednávateľovi obdržanie požiadavky na uchádzača e-mailom na adresu 

objednávateľa : sona.macurova@szrb.sk 

5.Požiadavka na uchádzača a jej potvrdenie zo strany objednávateľa sa považuje za záväznú v súlade 

s podmienkami zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

6.Objednávateľ nie je povinný na základe tejto zmluvy zadať dodávateľovi požiadavku.  

7.Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že  práva a povinnosti  dodávateľa  vykonať vyhľadávanie 

a výber uchádzača nastanú  až na základe doručenej požiadavky.  

  

III. Rozsah činnosti 

1.Dodávateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností a v súlade s požiadavkou objednávateľa, identifikovať 

prostredníctvom odbornej rešerše potenciálnych uchádzačov na obsadzované pozície, následne týchto uchádzačov 

osloviť a uskutočniť výber vhodných uchádzačov na základe osobného pohovoru s nimi. Dodávateľ si vyhradzuje 

právo samostatne voliť jednotlivé nástroje pre vyhľadávanie a výber, a vyhodnocovať splnenie kritérií výberu 

jednotlivými uchádzačmi v súlade s individuálnymi požiadavkami obsadzovaného pracovného miesta.  
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2.Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s predmetom zmluvy predstaviť aspoň jedného vybraného uchádzača 

objednávateľovi najneskôr do 1 mesiaca od obdržania požiadavky. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z kandidátov prezentovaných dodávateľom.  

 

3.Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zahŕňa odmena, dohodnutá v bode IV., všetky výkony a činnosti dodávateľa podľa 

tejto zmluvy. K nim patria najmä cestovné náklady konzultantov, náklady na preklady, náklady spojené 

s informačnými a komunikačnými službami alebo náklady na prípravu inzerátov..  

 

IV. Odmena  

1.Zmluvné strany sa dohodli, že odmena pre dodávateľa za vyhľadanie a výber zamestnanca- jedného uchádzača 

na zamestnanca podľa požiadavky je vo výške 4.500,- EUR. Odmena je dohodnutá bez DPH. K odmene pripočíta 

dodávateľ  príslušnú DPH podľa platných právnych predpisov. 

2.Nárok na zaplatenie prvej časti odmeny v hodnote 50% vznikne dodávateľovi  až dňom vzniku pracovného 

pomeru na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy medzi objednávateľom a uchádzačom vybraným na základe 

poradenstva dodávateľa, nárok na druhú časť odmeny v hodnote 50% vznikne dodávateľovi po uplynutí 3 

mesačnej skúšobnej doby uchádzača (ďalej aj vybraný uchádzač“). 

3.Dodávateľ je oprávnený vystaviť prvú časť faktúry na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi  

objednávateľom a vybraným uchádzačom najskôr v deň vzniku pracovného pomeru a druhú časť v deň ukončenia 

skúšobnej doby uchádzača.  

4.Odmena sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu objednávateľa.  

5.Objednávateľ neposkytne dodávateľovi  preddavok na zrealizovanie predmetu zmluvy 

6.Objednávateľ je povinný uhradiť odmenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom na účet dodávateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa 

uvedeného v záhlaví zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnými 

právnymi predpismi a musí byť vystavená v súlade s touto zmluvou. V opačnom prípade je objednávateľ 

oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť v lehote splatnosti faktúry a požadovať vystavenie opravenej alebo novej 

faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej resp. novej faktúry. Zmluvné strany sa 

dohodli, že táto doba sa nebude považovať za dobu omeškania objednávateľa so zaplatením ceny  za predmet 

zmluvy a dodávateľ nemá po túto dobu nárok na úrok z omeškania. 

7.Za pracovný pomer obe zmluvné strany považujú uzatvorenie pracovnej zmluvy v zmysle zákona č. 311/2001 

Z.z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „Zákonník práce“), medzi objednávateľom  

a vybraným uchádzačom . 

 

V. Garancia 

1.Ak bude pracovný pomer uzatvorený s vybraným uchádzačom skončený objednávateľom/zamestnávateľom 

alebo uchádzačom/zamestnancom v lehote uvedenej podľa ods. 2 bodu VI. zmluvy, t.j. do 30.6.2023, dodávateľ 

sa zaväzuje na jeho náklady jednorazovo uskutočniť dodatočné, nové vyhľadávanie a výber uchádzača podľa 

pôvodnej požiadavky, avšak iba za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky: 

- Požiadavky na uchádzača a profil pozície zostanú nezmenené. 

- Objednávateľ zaslal  dodávateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v bode II.  písomnú žiadosť o dodatočné 

vyhľadávanie a výber uchádzača do 15 dni odo dňa skončenia pracovného pomeru, 

- Pokiaľ dôjde k vypovedaniu pracovného pomeru zo strany objednávateľa/zamestnávateľa, musí mu 

predchádzať aspoň jeden rozhovor objednávateľa  s uchádzačom (prijatým na základe poradenstva 

dodávateľa), pri ktorom objednávateľ/zamestnávateľ jasne vyjadrí svoje výhrady voči 

uchádzačovi/zamestnancovi. Dodávateľ bude pri tomto rozhovore prítomný alebo aspoň do jedného týždňa 

od tohto rozhovoru o jeho priebehu a obsahu  informovaný. 

- Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s touto zmluvou . 

 

2.Ak bude na základe dodatočného vyhľadávania tá istá pozícia opäť obsadená uchádzačom vybraným na základe 

poradenstva dodávateľa, objednávateľ  nemá nárok na odmenu. 

 

3.Táto garancia sa všeobecne nevzťahuje ani  na prípady vyššej moci, úmrtia alebo choroby uchádzača prijatého 

na základe poradenstva dodávateľa, ďalej na prípady reštrukturalizácie, predaja spoločnosti objednávateľa alebo 

jej častí, na prípady fúzie, akvizície, alebo premiestnenia spoločnosti objednávateľa. 

 

VI. Termín plnenia 

1.. Zmluvné strany sa dohodli, že požiadavky ako aj  výber uchádzačov vrátane ich prezentácie objednávateľovi 

podľa tejto zmluvy budú časovo obmedzené  do 30.06.2022.  
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2. Zmluva sa bude  do 30.06.2023   naďalej vzťahovať na všetkých uchádzačov, ktorí už boli dodávateľom 

objednávateľovi prezentovaní do 30.6.2022.  

3.Za prezentáciu  o uchádzačovi sa považuje doručenie podkladov od dodávateľa o uchádzačovi na e-mailovú 

adresu objednávateľa uvedenú  v bode II ods. 4  v rozsahu: krátke predstavenie uchádzača, štandardný životopis 

uchádzača, posudok dodávateľa k uchádzačovi v písomnej podobe, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním 

a poskytovaním osobných údajov pre objednávateľa.   

4.V prípade ak do 30.6.2022 nebude na základe požiadavky doručená žiadna prezentácia dodávateľa o uchádzačovi 

podľa predchádzajúceho odseku 3 tohto bodu, platnosť a účinnosť zmluvy zaniká. 

5. Zmluvu je možné ukončiť : (i) kedykoľvek vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo (ii) po termíne 30.6.2022 

písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac 

a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

VII.   Práva a povinnosti zmluvných strán  

1.Objednávateľ prehlasuje, že k okamžiku  odoslania požiadavky už mohol vylúčiť všetkých interných kandidátov 

a nie je v kontakte so žiadnym externým potenciálnym uchádzačom na obsadzovanú pozíciu.  

2. 

3.Ak  objednávateľ po odoslaní požiadavky na pozíciu špecifikovanú podľa požiadavky  uzatvorí pracovný pomer 

so zamestnancom, ktorého objednávateľ vybral bez odporúčania a výberu dodávateľa, oznámi túto skutočnosť 

objednávateľovi na jeho e-mailovu adresu uvedenú  v bode II ods. 4  zmluvy, pričom zaslanie oznámenia sa  

považuje za zrušenie požiadavky. Objednávateľ v takomto prípade nemá nárok na odmenu podľa tejto zmluvy. 

4.Objednávateľ prehlasuje, že je pripravený zaobchádzať s podkladmi, ktoré obdrží od dodávateľa, ako s prísne 

dôvernými a podľa platného zákona č. 18/2018 Z.z. o  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

5.Dodávateľ prehlasuje, že po dobu platnosti tejto zmluvy nebude oslovovať s pracovnými ponukami 

zamestnancov objednávateľa. 

6.Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu ktorékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

7.Dodávateľ (ďalej aj „spoločnosť“): 

 a) potvrdzuje, že bola poučená Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. (ďalej aj „banka“)  

 o ochrane údajov charakteru bankového tajomstva v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

 o ochrane osobných údajov, ktoré banka spracúva ako prevádzkovateľ informačných systémov o 

ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  

 ako aj o právach a povinnostiach, či sankciách ustanovených uvedenými zákonmi, 

 

b) zaväzuje sa, že údaje charakteru bankového tajomstva a osobné údaje, ku ktorým majú, resp. by mohli 

mať prístup v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy zamestnanci, či zástupcovia spoločnosti (ďalej aj 

„zamestnanci spoločnosti“) nezneužije pre svoje potreby a bez súhlasu banky ich nezverejní a nikomu 

neposkytne, ani nesprístupní, bude ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným 

prístupom a zmenou, 

c) je si vedomá, že povinnosť mlčanlivosti fyzických osôb – zamestnancov spoločnosti o bankovom 

tajomstve a o osobných údajoch, ku ktorým majú, resp. by mohli mať prístup v rámci plnenia predmetu 

tejto zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu, 

d) je povinná poučiť o povinnostiach, s ktorými bola oboznámená, najmä však o povinnosti mlčanlivosti 

všetkých zamestnancov spoločnosti, prípadne aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii činností v 

zmysle tejto zmluvy, 

e) berie na vedomie, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti fyzických osôb si môže banka nárokovať úhradu 

vzniknutej škody. 

V prípade osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky môže danej osobe uložiť 

pokutu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení .  

    Týmto nie je vylúčená prípadná trestnoprávna zodpovednosť, ak konanie bude napĺňať skutkovú    podstatu 

trestného činu podľa ustanovení Trestného zákona.  
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8.  

8.1.Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi vopred ak je to možné, inak najneskôr do 2 pracovných 

dní od vzniku oznamovanej skutočnosti že: 

- nezaplatí DPH alebo jej časť súvisiacu s úhradou podľa tejto Zmluvy, 

- sa stal/stane neschopným zaplatiť akúkoľvek inú DPH alebo jej časť v zmysle zákona č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení ( ďalej aj ako „zákon o DPH“), 

- protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane 

vysoká alebo neprimerane nízka a/alebo, 

- zmenil bankový účet, na ktorý má byť zaplatená protihodnota za plnenie alebo jej časť podľa 

tejto Zmluvy a ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, 

ktoré používajú na podnikanie, vedenom na webovom sídle  Finančného riaditeľstva  SR 

a/alebo,  

- je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie pre DPH vedenom na webovom sídle  Finančného riaditeľstva  SR. 

 

       8.2.Skutočnosti uvedené podľa predchádzajúceho bodu 8.1.je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi   

zároveň pri: 

- dodaní zákazky alebo jej časti, a/alebo, 

- aj pri doručení faktúry /daňového dokladu na základe ktorého má byť zaplatená cena/odmena 

za dodaný predmet zmluvy. 

 

8.3.V prípade, ak: 

- Dodávateľ nedodrží svoj záväzok podľa bodu 8.1. Zmluvy a/alebo, 

- nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej vznikne Objednávateľovi zákonné ručenie 

za Dodávateľa podľa zákona o DPH a /alebo, 

- podľa zistenia Objednávateľa má byť protihodnota za plnenie alebo jej časť zaplatená na iný 

bankový účet ako bankový účet Dodávateľa, ktorý je zverejnený v Zozname platiteľov DPH 

s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, vedenom na webovom sídle  

Finančného riaditeľstva  SR a /alebo, 

- podľa zistenia Objednávateľa je Dodávateľ zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej 

hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom na webovom 

sídle  Finančného riaditeľstva  SR, 

Objednávateľ: 

a) nie je povinný prevziať zákazku alebo jej časť podľa Zmluvy, pričom sa zmluvné strany 

dohodli, že zo strany Objednávateľa nedôjde k porušeniu Zmluvy, nedostane sa do omeškania 

s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy a Dodávateľ nie je oprávnený uplatniť 

voči Objednávateľovi žiadne zmluvné alebo zákonné sankcie a/alebo zodpovednosť za škodu 

a /alebo, 

b) je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou a/alebo, 

c) nie je povinný zaplatiť vyhotovenú a/alebo doručenú faktúru podľa tejto Zmluvy, pričom sa 

zmluvné strany dohodli, že zo strany Objednávateľa nedôjde k porušeniu Zmluvy, nedostane 

sa do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy a Dodávateľ nie je 

oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi žiadne zmluvné alebo zákonné sankcie a/alebo 

zodpovednosť za škodu a/alebo, 

d) je oprávnený žiadať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 

výške fakturovanej odmeny bez DPH a/alebo, 

e) je oprávnený poukázať Dodávateľovi na účet iba dohodnutú cenu zmluvného plnenia bez 

DPH. V tomto prípade Objednávateľ sumu zodpovedajúcu výške DPH z ceny zmluvného 

plnenia uvedenú na faktúre poukáže (i) v zákonom stanovenej lehote splatnosti dane alebo (ii) 

po lehote splatnosti dane, avšak pred tým ako je vydané rozhodnutie podľa § 69b zákona 

o DPH priamo na osobný daňový účet Dodávateľa vedený v Štátnej pokladnici zistený 

prostredníctvom portálu vedenom daňovou sekciou Finančného riaditeľstva SR. Objednávateľ 

platbu DPH na osobný daňový účet Dodávateľa označí náležitým spôsobom podľa všeobecne 

záväzného predpisu, oznámi správcovi dane číslo faktúry z ktorej DPH uhrádza a identifikačné 

číslo Dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností úhradou dohodnutej ceny zmluvného plnenia bez 

DPH na účet Dodávateľa a sumy zodpovedajúcej výške DPH na osobný daňový účet 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7
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Dodávateľa sa rozumie povinnosť Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi fakturovanú cenu za 

splnenú. 

 

8.4.Objednávateľ je oprávnený na postup podľa predchádzajúceho bodu 8.3.aj vtedy, ak bol dôvod jeho 

uplatnenia dodatočne odstránený. 

 

8.5.Uplatnené zmluvné sankcie nemajú vplyv na povinnosť Dodávateľa vrátiť Objednávateľovi to, čo 

Objednávateľ plnil ako ručiteľ za Dodávateľa podľa zákona o DPH. 

 

8.6.Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v plnom rozsahu sumu, ktorú zaplatí Objednávateľ ako 

ručiteľ na základe rozhodnutia daňového úradu podľa zákona o DPH (ďalej aj ako „nezaplatená daň“), 

v lehote 8 (ôsmich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa. 

 

8.7.V prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s vrátením nezaplatenej dane alebo jej časti Objednávateľovi, 

zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy úrok z omeškania vo výške podľa platných 

právnych predpisov 

 

 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dní od jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ súhlasí so 

zverejnením zmluvy v celom jej znení vrátane jej prípadných príloh v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej aj ako „zákon“), pričom vyhlasuje, že zmluva neobsahuje informácie, ktoré by nebolo 

možné zverejniť resp. sprístupniť v zmysle zákona a to najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, 

daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že také informácie obsahuje dáva objednávateľovi súhlas tieto 

informácie v zmysle zákona zverejniť resp. sprístupniť. V prípade, ak zmluvné strany nezverejnia túto 

zmluvu v zmysle zákona a v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v lehote troch mesiacov odo dňa 

uzatvorenia tejto zmluvy platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo a zmluvné strany nie sú touto zmluvou 

viazané. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenie 

pre dodávateľa.  

 
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len so súhlasom oboch zmluvných strán a to formou 

písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s výnimkou kontaktných 

osôb a identifikačných údajov zmluvných strán pre zasielanie požiadaviek, ktoré si zmluvné strany oznámia 

a takáto zmena bude pre zmluvné strany záväzná odoslaním e-mailovej správy druhej zmluvnej strane. 

 

5. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s jej 

obsahom pripájajú  zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.  
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Objednávateľ: 

 

V Bratislave, dňa ……… 

 

Slovenská rozvojová a záručná banka, a.s. 

 

 

 

 

..............................................                                                   ....................................................                     
         Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA                                                         Ing. Roland Štadler                         

           predseda predstavenstva                                                             podpredseda predstavenstva 

               a generálny riaditeľ                                                     a námestník generálneho riaditeľa pre úsek  

                                                                                                                 ekonomický a prevádzky 

 

 

 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                  
 

 

Dodávateľ: 

 

V .................., dňa ………………….......…, 

 

Teamconsult SR s.r.o. 

 

 

 

………………………… 

Dipl. Kfm. Oliver Schmitt, konateľ 

                  

 

 

 


