
Odberateľ

Občianske združenie DUKLA

Dodávateľ:

IČO : DIČ:

Vystavil IČO: 43404626

Tel.: IČ DPH:
Fax:

e-mail:masdukla@masdukla.sk Nie je platca DPH

KS

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Cena spolu v EUR:

Podpis a pečiatka 

dodávateľa

  Objednávka č. 2/2018

zo dňa 19.6.2018

Miloš Hudák

Kurimka 149

090 16 Cernina

DIČ: 1076388401

Nie sme platcami DPH Spôsob dopravy

Množstvo
Merná 

jednotka

Cena za 

MJ bez 

DPH

Cena celkom 

bezhotovostne

Termín dodania do 31.8.2018

VÚB, a.s.

2021595895

Obecný úrad Kružlová 8

090 02 Kružlová

37796089

19.6.2018Dátum vyhotovenia

e-mail: miloss20@centrum.sk

PhDr. Adrián Gužo

IBAN

Popis

SWIFT

Číslo účtu

Objednávame si u Vás na základe výzvy na predkladanie ponúk a víťaznej ponuky na predmet zákazky "MAS DUKLA, o.z. -  

obstaranie kancelárskeho vybavenia" (NFP302050N584):

SK52 0200 0000 0039 3955 5459

62,40 1 248,00

614,40

398,20398,207. 1

Koberec: ROZMERY: šírka - min. 6000 mm, dĺžka - min. 6500 

mm , výška soklíka  - min. 5 mm, PREVEDENIE: kancelárky 

vysokozáťažový koberec vhodný na stále použitie 

kolieskových stoličiek, s podkladom protišmykovej gumy, ľahká 

údržba.

0908665895

4 990,90

Dod. a plat. Podmienky

Forma úhrady

Kód položky

Pracovná stolička: ROZMERY: hĺbka sedadla min. 45 cm, 

šírka sedadla min. 49 cm, výška sedátka s možnosťou 

nastavenia. PREVEDENIE: čalúnený tvarovaný ergonomický 

sedák so studennou penou vo vnútri, sieťované operadlo z 

kvalitnej sieťoviny alebo ekvivalent, zosilnený päťramenný kríž 

z pevného ABS plastu alebo ekvivalent, synchrónna 

mechanika na zmenu polohy sedáka a opierky, univerzalne 

kolieska na tvrdú podlahu aj kobercové krytiny, opierky rúk 

plastové, nosnosť min. 120 kg.

2. 520,503 173,50

418,80418,80

Podpis a pečiatka 

odberateľa

Dodanie a montáž kancelária MAS Dukla o.z., 

ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. 

Splatnosť faktúry 60 dní.

448,50

6.

Skriňa: ROZMERY: výška  - min 1800 mm, šírka - min 800 

mm, hĺbka  - min 400 mm. PREVEDENIE: Police - laminovaná 

drevotrieska min. 25 mm s odolnou plastovou   ABS hranou, 

materiál DTD hrúbky 18 mm -bok,  vrch a dvere s  hranou 

ABS, chrbát - materiál HDF hrúbky 3 mm, rektifikácie na 

dorovnanie nerovnosti podlahy s korekciou min. 10 mm, 

kovanie pre police použiť také, aby zároveň skriňu spevňovalo.

3 298,40 895,20

   

Osobný odber

Banka

149,101.

Pracovný stôl: ROZMERY  š x h x v (mm): min. 1400 x 800 x 

750, ergonomický. PREVEDENIE: pracovné dosky - 

laminovaná drevotrieska min. 25 mm s olepením plastovou 

ABS hranou, kontajner na kolieskach, kryci panel a podnože - 

laminovaná drevotrieska min. 18 mm s plastovou  ABS 

hranou, nohy s vybavením rektifikácie na prípadné vyrovnanie 

krivej podlahy - korekcia min. 10 mm.

3 447,30

DPH 20%

1

Zasadací stôl: ROZMERY  š x h x v (mm): min. 2400 x 1000 x 

750. PREVEDENIE: vrchná doska DTD hrúbky 25 mm s 

olepením  ABS hranou, nohy s vybavením rektifikácie na 

prípadné vyrovnanie krivej podlahy - korekcia min. 10 mm

3.

4.

Konferenčná stolička: ROZMERY: hĺbka sedadla min 45 cm, 

šírka sedadla min 49 cm. PREVEDENIE: rokovacia stolička s 

čiernou vypnutou sieťou na operadle alebo ekvivalent, 

čalúnené sedadlo do kvalitnej poťahovej látky alebo ekvivalent, 

kovová lakovaná podnož, možnosť stohovania, nosnosť min. 

110 kg.

20

8.

Pohovka s 2 kreslami a konferenčným stolíkom: pohovka - 

materiál ekokože, min. rozmery (šxhxv): 1300x700x630 mm 

alebo ekvivalent, 2 kreslá - materiál ekokože, min. rozmery 

(šxhxv): 650x700x630 mm alebo ekvivalent, konferenčný stolík 

- min. rozmery (šxhxv): 600x400x550 mm

1 614,40

5.

Poličková zostava: ROZMERY: výška  - min 1800 mm, šírka - 

min 800 mm, hĺbka  - min 400 mm. PREVEDENIE: materiál 

DTD hrúbky 18 mm - bok a vrch, police - DTD 25 mm s 

odolnou plastovou ABS hranou, chrbát - materiál HDF hrúbky 

3 mm, rektifikácie na dorovnanie nerovnosti podlahy s 

korekciou min. 10 mm.

3 149,50


