Cenová ponuka
Zákazka: Interiérové vybavenie Krajskej knižnice v Žiline
5. časť zákazky: Detský kútik

Charakteristika:
 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
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.
2.

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

