
Cenová ponuka 

Zákazka: Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline 

1. časť zákazky: Knižničné regály časopisecké 

 

 

 
Fotografia regála v inom farebnom 
prevedení 
 

 

Charakteristika:  
 
 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 (min. 4 mm), 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 
 
     

 

 

 

 



Identifikácia uchádzača:  
Názov:     
Adresa:      
IČO:     
DIČ:     
Zastúpený:     
Kontaktná osoba:     
Telefón:      
Elektronická pošta:  
Platca DPH:    

Navrhovaná cena za splnenie predmetu zákazky ........................................... €. Cena je 

konečná, včítane DPH, dopravy do miesta určenia zákazky a montáže.   

 

V ............................................................  

Dňa: ........................................................ 

 

Pečiatka a podpis uchádzača:  ..................................................................  

 

Dôležité upozornenie pre uchádzačov:  

1. Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu / viacero / všetkých 5 častí zákazky, pričom každá 
časť zákazky sa bude vyhodnocovať samostatne. 

2. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia 
jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom 
bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.  

 

 

 


