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 Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

 Vypisujeme verejné obstarávanie na dodanie tovarov a služieb v zmysle §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 

Z.z. v znení neskorších predpisov. Jedná sa o tovary v nasledovných špecifikáciách: 

 

- Kliešte na drôt, počet kusov 1, samo otváranie, kalené ostrie, sprevodované 

- Kliešte na plech, počet kusov 1, samo otváranie, kalené ostrie, sprevodované 

- Kancelárske kreslo, počet kusov 1, bez podrúčky, látkový poťah 

- Lepiaca pištoľ na plastové tyčinky, elektronická regulácia teploty, hmotnosť max. 500g 

- Regál policový drevený do obchodných priestorov, min. 4-8 políc, police drevené, rozmer 

minimálne 2000 x 1000 x 300, vyrobený na mieru – potrebné zameranie 

- Predajný pult drevený do obchodných priestorov, rozmer minimálne 1000 x 400 x 600, 

vyrobený na mieru – potrebné zameranie 

- Polohovateľný stôl, plynule výškovo nastaviteľný, pracovná plocha naklápanie do 60 stupňov, 

rozmer  750 x 650 

- Notebook 1 ks - 6 GB RAM (min. 4GB), HDD 1000 GB (min 500 GB), Grafická karta 2 GB 

(min 1,5 GB), min. uhlopriečka displeja 15“, s operačným systémom WINDOWS 7, alebo 

WINDOWS 8. 

- Kancelársky balík pre PC a Notebooky, 4 licencie, MS Office 2013 pre podnikateľov 

- Registračná fiškálna pokladňa malá, komunikácia s PC, tovarové položky minimálne 500, 

vstavaný akumulátor, daňové hladiny 3 + 1 

- Schodíky (rebríkové), hliníkové, počet stupňov 5, nosnosť 120kg 

- Pojazdný kôš s tromi priehľadnými drôtenými košmi, počet kusov 2, drôtený pozinkovaný, 

rozmer  1360 x 870 x 600, kolieska priemyselné ložiskové, nosnosť 30kg 

- Pojazdný regál s organizérmi s 14 policami umiestnenými osovo, kovový regál mobilný, 

rozmer  1430 x 1023 x 613, kolieska priemyselné ložiskové, gumové, minimálne dve s brzdou, 

otočné, počet políc 14 umiestnené osovo, nosnosť 150 kg na stranu, organizér - odolný plast 

min. 80ks 

- Pojazdný regál s organizérmi s 3 policami umiestnenými na stanu, kovový regál mobilný, 

rozmer  1430 x 1023 x 613, kolieska priemyselné ložiskové, gumové, minimálne dve s brzdou, 

otočné, počet políc 3, nosnosť 150 kg na stranu, organizér - odolný plast min. 11ks 

- Pojazdný regál s organizérmi s 3 policami umiestnenými osovo, kovový regál mobilný 

- rozmer  1430 x 1023 x 613, kolieska priemyselné ložiskové, gumové, minimálne dve s brzdou, 

otočné, počet políc 3, nosnosť 150 kg na stranu, organizér - odolný plast min. 7ks  
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Jednotlivé ponuky zasielajte na e-mail, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti, ktoré sú zobrazené 

v záhlaví tohto zverejnenia. Prípadné otázky zasielajte mailom, pripadne sa dotazujte na telefónnych 

číslach 

Dátum zverejnenia: V Partizánskom 01.02.2014  

Dátum vyhodnotenia: V Partizánskom 11.02.2014          

 


