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Výzva na predloženie cenovej ponuky: 

 

Vybavenie priestoru pre multifunkčný účel spolu s montážou, vrátane 
demontáže pôvodného vybavenia s odvozom na skládku 

v rámci projektu 

Rekonštrukciou v malom pomôžeš vo veľkom (akronym“ ReHELP) 
 

 
 

1. Identifikácia objednávateľa: 
obchodné meno: Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica 
sídlo:   Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica 
v zastúpení:  Mgr. Emília Jányová Lopušníková                
IČO:     35679956 
DIČ:      2021012972 
IČ DPH:    neplatca DPH                            
Bankové spojenie:      VÚB, a.s.       
Č.ú.:     11 7560 4353/0200 
IBAN:    SK59 0200 0000 0011 7560 4353              
Kontaktná osoba:  Mgr. Emília Jányová Lopušníková 
tel.:    +421 903 558 945 
e-mail:    riaditel.bs@redcross.sk  
 

2. Predmet objednávky: 
Vybavenie priestoru pre multifunkčný účel spolu s montážou, vrátane demontáže 
pôvodného vybavenia s odvozom na skládku v rámci projektu „Rekonštrukciou v malom 
pomôžeš vo veľkom (akronym ReHELP)“ 
 

3. Miesto dodania: 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica  
Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica 
 

4. Spôsob vzniku záväzku: 
Zmluva podľa Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných platných právnych 
predpisov. (2) Zmluva má odkladný účinok do doby uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP s 
poskytovateľom NFP. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán po 
uzatvorení zmluvy. 
 

5. Spôsob uskutočnenia prác: osobne 
 

6. Spôsob doručenia cenovej ponuky 
Elektronicky na adresu: riaditel.bs@redcross.sk 
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 
7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 24.02.2019 do 24:00 
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8. Cenová ponuka: 
Uchádzač (dodávateľ):  
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba:  
Mail:  
Telefón:  
 
 
Vybavenie priestoru pre multifunkčný účel spolu s montážou, vrátane demontáže pôvodného 
vybavenia s odvozom na skládku. 

 

Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 Stĺpec 5 Stĺpec 6 

Názov položky Merná 
jednotka Počet Cena za 

jednotku 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena 
celkom 
s DPH 

nakládka, vykládka nábytku do/z sťahovacieho 
auta, rozmiestňovanie, montáž, demontáž nábytku 
a podlahy, obaľovanie, balenie + cena práce  a 
odvoz na skládku, vr. ceny práce 

hodina/2 
osoby 72    

plávajúca podlaha interiérová (s triedou záťaže  
AC4/ minimálne 32, spájanie dosiek klik, svetlá 
vrátane podložky, soklových a prechodových líšt, 
hrúbka 8 mm) 

m2 43    

skrine s posuvnými dverami z drevotriesky biela 
farba (v rozpätí šírka: 150-160 cm x výška: 250-280 
cm x hĺbka: 40 cm) 

ks 2    

stohovateľné kancelárske stoličky (kovový rám, 
čalúnené, látkové sedenie, sivá farba) ks 14    

kancelárska stolička na kolieskach (výškovo 
nastaviteľná, čalúnená, látková v kombinácii so 
sieťkou; nosnosť do 110kg) 

ks 1    

kancelársky rozkladací stôl s minimálne 2 šuplíkmi,  
farba biela DTD laminovaná drevotrieska, rozmery 
väčšej časti (ŠxHxV): 120x50x75 cm, rozmery 
menšej časti ŠxHxV): 113x36,4x72 cm, výška 
koliesok 5 cm,  nosnosť stola min 25kg 

ks 1    

stôl pre autistu s regálom (š: 120cm x h: do 60 cm 
x max. výška regála 150 cm) ks 1    

rokovací stôl so sklopnou doskou na kolieskach s 
brzdou (v: 72 cm x š: max 230 cm x h: 80 cm), 
mechanické sklápanie, farba dosky biela, farba 
nožičiek chróm 

ks 2    

SPOLU   
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Uchádzač doplní: 

1. Do stĺpca 4 jednotkovú cenu položky bez DPH 
2. Do stĺpca 5 súčin celkovej ceny za položky bez DPH 
3. Do stĺpca 6 celkovú cenu za položky s DPH 
4. Do posledného riadku prosíme uviesť celkovú cenu za všetky položky bez DPH (stĺpec 5) 

a s DPH (stĺpec 6) 
 

 
Ceny sa stanovujú v eurách a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta. 
 
Ceny položiek, ktoré uchádzač doplní do tabuľky musia byť cenami maximálnymi.  
 
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa       pečiatka, podpis  

uchádzača (dodávateľa) 
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