
Krajská knižnica v Žiline 

Ul.A. Bernoláka 47, 011 77  Žilina 

IČO: 00185752, DIČ: 2020671719 

REVIT, s.r.o. 
Bratislavská 11 
013 41 Dolný Hričov 
Slovensko  

Žilina, dňa 13.11.2018 

Objednávajúci 
útvar: 

Adresa dodávateľa: 

Predmet dodávky: 

 

Objednávame u Vás  Detský kútik - zostava v rámci grantu FPÚ Knižnica pre najmenších a násťročných 

Číslo objednávky: OBJV/094/2018        
Číslo zmluvy: 

 

Názov Pol. Množstvo MJ Cena za MJ 
s DPH 

Celková cena 
s DPH 

 Detský kútik - zostava   
materiál DTD lamino H1334 Dub sorano, predné plochy biele W1000ST9  
hrany ABS 2 mm 
obidve zostavy pohľadové z oboch strán  
optické delenie zostavy na kocky rozmerov:  výška  400 mm, hĺbka: 450 mm, šírka: 415 mm 
Nábytkový modul - rozmery:  
výška: 800 mm (policový)/ 400 mm (modul na sedenie) 
hĺbka:  450 mm  
šírka: 830 mm 
Rad modulov pod oknom - zostava umiestnená pri stene:   
pozostáva zo 6 modulov  
horné police - otvorené poličkové skrinky s pohľadovou zadnou  stenou 
spodné police - 5 políc uzatvorených so zadnou  stenou (skrinky so zásuvkami - kontajner - plnovýsuv BLUM - nosnosť min. 65 kg) + ostatné 
poličkové skrinky s pohľadovou zadnou stenou  
moduly na sedenie - čalúnený sedák s opierkou - čalúnenie bude pevné na doske, uchytené na skrinkovej zostave, doska očalúnená a pevne 
prichytená k skrinkovej zostave (molitan hrúbky 100 mm + odolná poťahovina AS18) - čalúnenie podľa vizualizácie,  
každý modul má rektifikačné nohy 
Rad modulov v priestore: 
pozostáva z 5 modulov a dvierok   
predná časť (zo strany detského kútika) - otvorené poličkové skrinky  
zadná časť - 4 chrbty so zadnou stenou, ostatné - otvorené poličkové skrinky 
moduly na sedenie - čalúnený sedák bez opierky - čalúnenie bude pevné na doske, uchytené na skrinkovej zostave, doska očalúnená a pevne 
prichytená k skrinkovej zostave (molitan hrúbky 100 mm + odolná poťahovina AS18) 
každý modul má rektifikačné nohy  
dvojkrídlové dvierka otváravé jednostranné navonok, umiestnené na vnútornej strane skriniek, dvere po otvorení aj zatvorení s možnosťou 
zaistenia      
záručná doba 24 mesiacov, 
Podmienky:  cena včítane montáže a dopravy 
  

 

1,00 ks 4 152,000 4 152,00 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] 4 152,00 

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 Eliašová 

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 ..................................... 


