
Krajská knižnica v Žiline 

Ul.A. Bernoláka 47, 011 77  Žilina 

IČO: 00185752, DIČ: 2020671719 

CEIBA spol. s r.o. 
Nánanská cesta 36 
943 01 Štúrovo 
Slovensko  

Žilina, dňa 13.11.2018 

Objednávajúci 
útvar: 

Adresa dodávateľa: 

Predmet dodávky: 

 

Objednávame u Vás Knižničné regály časopisecké v rámci grantu FPÚ Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní 

Číslo objednávky: OBJV/093/2018 
Číslo zmluvy: 

 

Názov Pol. Množstvo MJ Cena za MJ 
s DPH 

Celková cena 
s DPH 

 1.Knižničné regály časopisecké - 14 kusov 
laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm svetlosivej farby Kronospan 112PE, 
hrany zvislých a vodorovných konštrukcií s ukončením ABS hranami hrúbky 2 mm, 
regál musí umožniť zabezpečiť policu proti jej posunu smerom dopredu (narážacie podperky),   
chrbát – laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18mm s obojstrannou povrchovou úpravou umožňujúcou použitie regálov na oddelenie priestoru 
aj v jednej rade,  
jednotlivé regály bude možné zostavovať a fixovať do celkov pomocou kovových spojovacích prvkov,  
8 úložných boxov na časopisy, otváracie dvierka s vodiacou koľajničkou s možnosťou aretácie a zasunutia dvierok v hornej časti boxu,  
dvierka majú odklápací odolný nerozbitný akrylátový plexi kryt, uchytený na drevenom podklade, pre umiestnenie a vystavenie aktuálneho čísla 
časopisu,  
sokel dvierok s výškou 100 mm,  
nosnosť jednej police s predelom - spolu 20 kg, nosnosť celej skrine 80 kg 
Celkový rozmer regála: výška 1820 mm x hĺbka 350 mm x šírka 600 mm  
2-stĺpcový regál (8 boxov)  
každý regál má rektifikačné nohy  
záručná doba 24 mesiacov 
Počet: 14 regálov  
Podmienky:  cena včítane montáže a dopravy 

 

14,00 ks 440,628 6 168,79 1. Tovar 

 

 

Krajská knižnica v Žiline 
Ul.A. Bernoláka 47 
011 77 Žilina 
 
15.12.2018 

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18 / 1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra 
zaslaná 

1 

2 

3 

4 

Vybavuje: 

Miesto dodania a dod. lehota 

Bankové spojenie odberateľa 
BBAN: 
IBAN: 

Bankové spojenie: 
7000481416 / 8180 
SK88 8180 0000 0070 0048 1416 

Štátna pokladnica 

Ing. Jana Eliašová  

Spolu: [EUR] 6 168,79 

pečiatka, meno a podpis dodávateľa pečiatka, meno a podpis objednávateľa 

Prijatie objednávky potvrďte a zašlite na adresu objednávateľa. 

Krajská knižnica v Žiline 
Ul.A. Bernoláka 47 
011 77 Žilina 

Mgr. Katarína Šušoliaková 



 

Dátum: Podpis: 

Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

zamestnanec: 

vedúci zamestnanec: Dátum: Podpis: 
(alebo štatutárny orgán) 

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z. 
* nehodiace sa škrtnite 

V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

Meno a priezvisko: Ing. Jana Eliašov á 

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Šušoliaková 

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Výber metódy verejného obstarávania (druh):......................................................  Dátum .............................  Podpis ..................................... 


