
Domov sociálnych služieb S_latinka
Dolná Slatinka č,271-/L, Lučenec, PSC 984 01

Názov organizácie:
Sídlo:

V jeho mene konajúci:
Bankové spojenie:
lBAN:
tčo:

(d'alej len,,kupujúci")

a

obchodné meno:
Zapísaný v:

Sídlo:
Zastúpená:
lčo:
tč opn:
Bankové spojenie:
lBAN:
E-mail:
Tel:
Fax:
lnternetová adresa:

(d'alej len,,predávajúci")

Kt]pNA zM LuvA u. /_a/a2t
uzavretá v súlade s § 4O9 a nasl. záRonaé.sLg/tggtZb. Obchodný zákonnÍRv znenÍ neskorŠÍch

predpisov medzi zmluvnými stranami:

Domov sociálnych služieb Slatinka
Dolná SlatinRač,271-/1-, Lučenec, PsČ 984 01

00632210

WoodX, s.r.o.
OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 32762/P
O59 04 Splšské Hanušovce 195
Martin Frankovský
5o28L7t2
sl12í-2o256o72
Slovenská sporitel'ňa, a.s,
sK14o9oo0o0ooo5114 o97 7 7 1,

martin.f rankovsky@$mai l.com
+42!948237 283

www.woodx.sk

(kupujúci a predávaJúcl d'aleJ spolu ako ,,zmluvné stíany" a jednotlivo ako ,,zmluvná strana")

PREAMBUl_A

zmluvu ako výsledok zad
ansformaěného procesu s
álnych služ]eb "SIáT|NKA
ktorá bola uvereJnená v

54/2O2O dňa 06.03.202O .

l. PREDMEr ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je závázo| predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvyl

ěasť: 1 - Nábytok a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému predmetu zmluvy a

závázok kupujtceho predmet zmluvy prevzlať do vlastníctva a zaplatiť PredávaJÚcemu dojednanú

kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v teJto zmluve,
predmet zmluvy ;e poaroone špecifikovaňý v prítone č. 1 k tejto zmluve, ktorá je Jej neoddelitel'nou

súčasťou.
Súčas predmetu zmluvy je prevádzkY,

odskú potrebných na užívante lastníckeho

práva stnancov kupujúceho oh dávaJÚci na

vlastn ceho dodať predmet zm aŽ riadnym

splnením závázkov podl'a tohto ods. zmluvy.
ll. MlEsTo AčAs DoDAN|A
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Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka č.277/!, Lučenec, PSC 984 01

Miestom dodania predmetu zmluvy le: Domov sociálnych služieb Slatinka - príslušný predmet

zmluvy bude dodaný do jednotlivýilr prevádzok organlzácie v zmysle a v množstve uvedenom

v prílohe č. 1teJto zmluvy.
predávajúcisa zavázule dodať predmet zmluvy v rozsahu záváziu podl'a ěl. t. tejto zmluvY najneskór

do 4 meilacov od vystavenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Éi""ný dátum a čás dodania predmetu zmtúvy sl dohodne predávajúci s kupuJÚcim najmenej trl

kalendárne dni vopred.
V prípade omeškania
zmluvy) má kupujúc!
neskoro dodaného pr
na náhradu škody. Poklal' predmet zmluvy ne

kupujúclm, kupujúcije optávnený od tejto zmluvy
má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodan
prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu poc

kupujúci obstaral pr"On1.t zmluvy u lnéno dodávatel'a z d6vodu omeškanla predávaJúceho,

lll. PoDMIENKY DoDANIA

predávajúci sa zavázuje predmet zmluvy zabaliť a vybaviť na přepravu, Priěom nákladY s tým sPolené

nie sú zahrnuté v kúpnej cene a znáša ich xrp"i,i"i. ÉráJmet'.mluvy musí bYť dodaný, PríP, zabalený

takým spósobom, ktorý dostatočne zabezpečí Jeh
Predávajúcl je povinný po dodaní predmetu zm

a prevzatia pr.edmetu zrnluvy, záznam z prvej

vád zlstltel'ných na predmete zmluvy zistitel'n

úcemu všetky doklady, ktoré sa k
keho práva, a to najmá, nle však
cí list, záručný list a iné relevantné

dokumenty.
Momentom uvedenia predmetu zmluvy predávajúcim do prevádzky v mleste jeJ dodania podl,a tejto

zmluvy prechádza ne.bezpečenstvo škody na preámete zmluvy a vlastnícke právo k predmetu zmluvy

na kupuJúceho.
subdodávatelia nie sú úěastníkmi tohto záváz(ouého vzťahu azteJto zmluvy lm nevznikajú Žiadne

práva a povinnostl, Za ich činnosť v plnom rózsahu zodpovedá predávajúci, atto keby predmet zmluvy

dodatku k teJto zmluve.

N. KÚPNA CENAA PláToBNÉ PoDM|ENKY

Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podl,a zákona é, L8/L996 z,

z. o cenách v znení neskorších predpisov 
" Úiásry rvri sRt,87/tg96Z, z" ktorou sa vykonáva

záRoné. t8/í:996Z, z. o cenách v znení neskorších predplsov, , _ l^. !.. n_íl^h^ ;
Kúpna cena za předmet zmluvy v rozsahu poJt u ;t.' t tejto zmluvy je uvedená v. prílohe, ě, 2, ktorá le

neoddeliteínou súěasťou tejto zmluvy. x ..ňó oúde účtovaná iáň z prioanej hodnotY v súlade s

príslušnýml predplsml.

4.

7. iilffiJ neuvedenia subdodávatel'ov vzmluve musí celý predmet zmluvY Podt'a Článku l, tejto
._^L -..Lj^i:.,^+^l'aah rielaio n nsnhe

plnil sám.

;,,,li]fii"oiiř"o",§ffiň"il;*;jř.j ,řii",s"ir.ýcn zňámych subdodávatel'och, údaje o osobe
l-^^^ ^^tit,+ll rlálrrm narnrlanla_ilHJillii;,i;il:,ffiij5,ň;i;;;;;;, meno á prlezvlsko, adresa pobytu, dátum narodenla,
a..^+^lr^r,l lzr rnl ririaamtt8. řiliálJár.rii,iš'plurnny oznámlť axúkot,veŘ imenu údajov subdodávatel'ovl kuPujúcemu,

!l_- _J^í.Ll^^^_la lzrrnltlúr

3: ffi;; ffiJ;j#;it;;;;"á'il nu .áxiuoé Jehó písomného odsúhlasenla kuPuJúcim formou

059 04 §piš.
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Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é,27t/1,, Lučenec, PSC 984 01

v kúpneJ cene sú zahrnuté všetky náklady predávaJúceho spojené s prevodom vlastníckeho práva,

skúšobneJ prevádzky a pod.

Dohodnutú kúpnu ."nu 1. možné menlť len na záRlade písomného dodatku k zmluve PodPÍsaného

zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § t8 záRona ě, 343/2Ot5 Z,z,

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Kúpnu cenu za predmet zmluvy sa kupuJúci zav

riadne vystaveneJ predávajúclm a doručeneJ kup
po splnení závázhu v rozsahu podl'a čl. l. tejto zm
dňa JeJ doručenla kupuJúcemu, a to prednostne bezh,

uveaeňý na faktúre, prípadne iným spósobom v súlade s platným právom.

irnónoú každeJ tarttúiv wiiuuóň"t piedávajúclm musí býť dodací list, preberací ptotokol a doklad zo

zaškolenla obsluhy.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového do
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších pred

bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebu
alebo k nej nebude priložená príloha podl'a o
predávaJúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V

faktúry po JeJ opátovnom doručení kupujúcemu.
V prípade, ak je kupuJúcl v omeškani so záptatením kúpneJ 99ly za technológiiu, predávajúci má

nárok na úrokzomešřania vo výške 0,02o/oz'dlžnelsumy za každý a!zaéatý deň omeškania,

t. ný doda podl'a podmienok

ÚósoOi predmetu zmluvy,

zuJe, že nom v]astníctve a

adnyml všetky všeobecne

záváznými právnymi predpisml a technickýml normaml stanovené požiadavky na. akosť, kvalitu,

funkčnosť " 
pr"vaárřýscňopnosť, axo ai vsetky bezpeěnostné, požiarne, hyÉienlcké a zdravotné

normy, V prípade, že sa tak nestane, má predme

2. Predávajúcl týmto poskytuje na predmet zmlu
Záruéná doba bude uvedená v záručnom liste,
Záruéná doba zaěína plynúť dňom uvedenla pr

dodania. Zárukou prebetá predávajúci zodpov
ooJednanú dobu spósobilý na užívaníe na dojednaný účela bude bez vád.

3. Ziluénáaoua neptyntó pó J"o", po ktorú nái"Ónor 
'kupujúci predmet zmluvy uŽÍvať pre vadY, za ktoré

zodpovedá predávaJúci.
4. zilukasa nevzťahule na vady spósobené neodbornou manipuláciou s predmetom zmluvy v rozpoíe s

návodom na onstuňu, prípaaňe ná"ttnY11 a neoprávneným zásahom do predmetu zmluvy,

V. zoDPoVEDNosŤ zAVADY, ánuxn

vl. ozNÁMENlE vÁD A NÁRoKY zv^D PočAs ánučNel oogy

Vady predmetu zmluvy je kupujúcl povlnný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného

odkladu po ich zistení, naJneskór však do xoňca záručnel doby. Pre dodrŽanie podmienky písomnel

reklamácie postačí uplatniť rekl mallom,

Ak si kupujúci uplatní nárok y predmetu zmluvy, predávajúci le povinný

zabezpečlť, že servisný technik max. do 72hodín od nahlásenla poruchy, pod

nástupom technlka na opřavu

odstránenia vady, ktorýJe najefektívnejší a naJvia

V prípade omeška
zmluvy, je predá
predmetu zmluvy

3.

3,
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Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é.27t/t, Luěenec, PSC 984 01

kupujúcl právo na uplatnenie zmluvneJ pokuty voěi predávajúcemu vo výške 5,, EUR za každý deň

o,.,i"Šr.uni" predávajúceho s odstránením vaáy alebo poskytnutím náhradného Predmetu zmluvY,

Tým nie Je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plneJ výške,

Ak predávajúci neodstráni vaáu alebo neposkytne náhradný predmet zmluvy ani v dodatočnej

primeranej iehote, ktorú mu kupujúci urěil, alebo ak vyhlásl, Že vadu neodstráni, alebo ak je vada

neodstránite
Predávalúci v dósledku toho, že predmet zmluvy

malvady. pr kupulúcemu nepravdlvosťou a/alebo

neúplnoŠťou ho v tejto časti zmluvy,

vl!. oDsTÚPENlE oD zMLUVY

KupuJúci Je oprávnený písomne odstúpiť od tejto z
zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zml
tejto zmluve, naJmá, nie však výlučne, nedod
podmienok riadne a včas a v kvalite podl'a dohodn
v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstráneni
tejto zmluve.
PÓXlar predmet zmluvy nebude spíňať podmlen
procese obstarávania, kupujúcl Je oprávnený od

ktorá mu v dósledku toho vznikla; škodou sa v tom
podl'a čl, lV. teJto zmluvy a kúpnou cenou, za

dodávatel'a z dóvodu nesplnenia podmienok pr

predmetu zmluvy.
PredávaJúci Je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu

cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platoonýcďpoámtenox anl do 3o dní od uplynutla dojednanej

lehoty splatnosti,
odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenla písomného odstúpenla od zmluvy oprávneným

účastníkom zmluvy arúner, účastníkovi .*luuý. iravne účinky odstúpenia sa sPravujú PrísluŠnými

ustanoveniami obchodného zákonníka.
Kupujúci móže od zmluvy odstúpiť aJ v nasledovných prípadoch: 

_,
a) ak v čase Jej uzavretla existoval 

'd6vod' na vylúěenie dodávatel'a pre nesplnenie

L\ alz v súvislosti so závažným poruŠením}J) Gl^ 
ktu Európskej únle, o ktorom rozhodol

so Zmluvou o fungovaní Európskel únie,

c) ak došlo k podstatneJ zmene p6vodneJ zmluvy, ktorď by si vyžadovala nové verejné

obstarávanle,
d) Ak predávaJúcl nebol v čase uzavtetia zmluvy zapÍsaný v reglstíl partneÍov verejného

sektora átebo ak bol vymazaný z reglstra paítnerov vereJného sektora,

vlll. áVEREčNÉ usrnnoveuR

Právne vzťahy touto zmluvou neupíavené sa riadia slovenským právom, najmá príslušnými

ustanovenlami Obchodného zákonníka, ako aj d'alšíml relevantnýml právnymi predplsml Slovenskej

repubtiky.
Táto zmluva nadobúda účlnnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích Podmienok ÚČinnosti, ktoré

spočívajú v tom, že
a) dójde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 občlanskeho zákonníka, teda

účinnosť kúpna zmtuva náo rouán" dňom nasledujúclm po,dni jeJ zverejnenia

a zároveň d6Jde k scnvátáňiu postupov reallzovaného verejného obstarávania zo

stíany poskytovatel'a NFP.
b) ateuo 

'aRom 
doručenia písomného Jedn.ostranného rozhodnutla kupujúceho

predávajúcemuonadobudnutíúčinnostltejtoKúpnejzmluvy.

3.

3. Zmluvné střany sa zavázujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z teJto zmluvy^alebo v súvislosti s ňou,

vrátane spořov o výklad teJto zmluvy,'ouáú riešené zmlerom, Ak nedójde k vyrlešeniu spoíov

VUú '(, 5,í;
t. .qušov
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Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é,27t/t, Lučenec, PSC 984 01

zmieíom, zmluvné stíany predložia spor na rozhodnutle súdu v SlovenskeJ lePubllke PrísluŠnému
pod1a piocesných predóisov SR, zmtuvné strany sa dohodli, že táto zmluva a vŠetkY vzťahY
'(hmotnoprávne'aJ 

procesné) z nel vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej

republiky.
táto zmluva móže bť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku PodPÍsaného
zmluvnýml stranami.
žiadna'zo zmluvných strán nle je oprávnená postúpiť svoJe práva a povinnosti podl'a tejto zmluvY na

inú osobu bez predchádzaJúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Jednotllvé ustanovenia každého článku a odseku
neplatnosť ktoréhokol'vek z nich nebude mať ž
výnlmkou prípadov, kedy je z dóvodu dóležltostt
neplatného ustanovenla zreJmé, že dané ustanove
ustanovenÍ. V prípade, Že niektoré z uvedených
bude spósobená niektorou jeho časťou, bude dan
časť vypustená. Ak však takýto postup nie Je mo
kroky potřebné za tým účelom, aby sa dohodll

esapl
rpleť m tovarom,'práca platnosti a

enými
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmá:

e) Poskytovatel'NFP a ním poverené osoby,

D útvar vnútorného auditu poskytovatel'a/Útvat vnútornej kontrolY SProstredkovatel'ského

orgánu a niml poverené osoby,

g) Najvyšší kontrolný úrad sR, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

h) orgán auditu,leho spolupracujúce oígány (úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,

l) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisle a Európskeho dvora audÍtorov,

J) Orgán zabezpečujúcl ochranu finančných záuJmov EÚ,

k) osoby prlzvané oígánmi uvedenýml_v písm. a) až f) v súlade s prísluŠnými PrávnYmi
predpismiSR a právnymiaktmi EÚ.

8. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 - poarooný tlchnický opis a úaáje oextarúlúce technické parametre dodávaného

predmetu zákazky
Fríloha č.2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jeJ položky v listinnej podobe

9. Zmluva je vyhotovená v platich rovnopisoch, prlčom kupuJÚcl obdrŽÍ trl vYhotovenia zmluvY a

predávalúcl obdrží dve vyhotovenla zmluvy,
10. Zmluvné střany vyntasujú, že sl túto zmluvu prečítall, JeJ obsahu porozumell a súhlasla s nÍm a Že
- ..]uuu uzatvárajú slobo-dne, vážne a bez nátlaku, na znak Čoho priPáJaJÚ svoje PodPisY,

7,

,r.
' ,šo-\tr \

v .. , dňa:oZ- 

"."@L/Kupujúci:

Domw sociálnych služieb-"StATlNKA'

Dolná Slatinka,984 01 Lučenec
-1_

V Splšských Hanušov1 rch ,dňa: 25.06,2O2L

Predáva
\,
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Domov sociáInych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é.27L/1-, Lučenec, PSC 984 01

Príloha č.t Opls predmetu zákazky

predmetom zákazky je dodanie nábytku, zdravotníckych pomócok, lKT vybavenia, vYbavenia relaxaČnej

miestnosti a elektrických spotrebičov v rámci projektu " ZavřŠenie transformaČného procesu s ciel'om

sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnYch sluŽieb "SLATINKA"",

Predmet zákazky je rozdelený na páť častí:

Názov zariadenia resp, logického celkul Zavíšenie transformačného procesu s cielbm sociálnej lnte8rácie obČanov s mentálnYm

postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLAT|NKA" - vnútorné vybavenle

Celok časť parameter MJ

požadovaná hodnota
- minimálna

technická špecif lkácia

Hodnota parametra
predkladateía ponuky

Kuchynská linka
bezba rié rová

časť t: Nábytok

Počet ks 8 8

širra linty cm od 2O0 - do 400 320

výškovo nastavitel'ná
pracovná doska

ano ano

Zloženie linky: horná časť

h".é b"č.é,{"'rky T ks 2 2

horná preskle ná

skrin ka

ks 1 I

digestor ks I L

Zloženie linky: spodná časť
--------.-------
pracovná doska l

ks I 1,

zásuvkový kontejner ks t ],

dvojdrezdrez s

vodovodnou batériou

ks 1, 1

sklokeramická varná
platňa

ks I 1

Zariadenia, ktoré sú súčasťou Iinky

vstavaná chladnička ks t 1,

mikrovlnná rúra ks ]. 1

Teplovzdušná rúra ks I I

Ostatné
obsta ráva né

súčasti

Doprava zariadení na miesto prevádzky:

DSS Slatinka, Hviezdoslavova č. 5, Lučenec: J, ks

D5S Slatinka, J,D.Matejovie č, 7, Lučenec: 2 ks

DSS Slatinka, ul. Dr, Vodu č. !-4, Lučenec: 1 ks

DSS Slatinka, ul. Rázusova č. 22, Lučenec: 2 ks

DSS Slatinka, Ul, Zvolenská, Vidiná:2 ks

ano

áno

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do

prevádzky

ano ano

záručná lehota 24 mesiacov ano ano

Názov výrobcu a ;ypové označenie s príslušenstvom: WoodX, s,r,o,

Kuchynská linka
Počet ks 4 4

šírka kuchynskej linky cm l Max.240 24o

Wc §,!.\
u ušc

_ l00l 'u 12

lC DPH: lL, ,)



Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é.27L/t, Lučenec, PSC 984 01

horné skrinky ks 2 2

digestorová skrinka ks t 1

Spodné skrinky ks 2 2

skrinka na vstavanú
elektrickú rúru

ks 1 í

Súčasť linky

pracovná doska ano áno

dvojdrez s

vodovodnou batériou

ano ano

Vstavané spotrebiče

podskrinkový dlgestor ano ano

vstavaná elektrická
rú ra

ano áno

elektrická varná
doska

ano áno

vstavaná chladnička ano áno

mikrovlnná rúra ano áno

Teplovzdušná rúra ano áno

Ostatné
obsta ráva né

súčasti

Doprava zariadení na miesto prevádzky:

DSS Slatinka, Hviezdoslavova č. 5, Lučenec: 3 ks

DSS 5|atinka, ul. Dr, Vodu č. 14, Lučenec: 1 ks

ano
ano

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do

prevádzky

ano ano

záručná lehota 24 mesiacov ano ano

Názov výrobcu a cové označenie s príslušenstvom: WoodX, s,r,o,

sektorová
zostava do
obývacej izby

Počet ks 7 7

stolík pod tv ks 1 I

konferenčný stolík ks I I

komoda ks 2 2

vitrína ks 2 2

polica nástenná ks 2 2

Ostatné
obsta ráva né

s ú časti

Doprava zariadení na miesto prevádzky:

DSS Slatinka, Hviezdoslavova Č, 5, LuČenec: 1 ks

DsS Slatinka, J.D.MatejoVie Č. 7, LuČenec: 2 ks

DSS Slatinka, ul, Rázusova č. 22, Lučenec: 2 ks

DSS Slatinka, U|. Zvolenská, Vidiná: 2 ks

ano

áno

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do

prevádzky

ano
áno

záručná lehota 24 mesiacov ano ano

Názov výrobcu a 1pové označenie s príslušenstvom: WoodX, s,r,o

Sedacia súprava
-eko koža

Počet ks B

3-sed ks ]"
t

2-sed ks I ].

kreslo ks 1 1

h,95
ťi)0i i

059 04 §piš
lCO: |,

lč DPH: Sh



Domov sociálnych služieb S]atinka
Dolná Slatinka é.27t/t, Lučenec, PSC 984 01

Doprava zariadení na miesto prevádzky:

DSS Slatinka, Hviezdoslavova č, 5, Lučenec: 1 ks

DSS Slatinka, J.D,Matejovie č, 7, Lučenec: 2 ks

DSS Slatinka, ul. Dr, Vodu č, 14, Lučenec: 1 ks

DSS Slatinka, ul. Rázusova č. 22, Lučenec: 2 ks

DSS Slatinka, Ul, Zvolenská, Vidlná: 2 ks

Ostatné
obsta ráva né

súčasti

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do

Vypracovall Martin Frankovský

V Spišských Hanušovciach dňa 25,06,2O2t \'. ,lť' s,
059 0, ,nut 195

. 71,
CD §r

Predávajúci

ano

áno

ano ano

záručná lehota 24 mesiacov ano áno



Domov sociálnych služieb Slatinka
Dolná Slatinka č,27L/1-, Lučenec, PSC 984 01

Príloha ě.2

WoodX, s.r.o.
059 04 Spišské Hanušovce 195

Vypracoval: Martin Frankovský

V Spišských Hanušovciach dňa 25.06.2O2t

predá ,ajúci
I

Časť 1.: Nábytok

zavřšenie
transformačného
přocesu s clel'om
sociálnej
inteÉrácie
občanov s
mentálnym
postihnutím v
Domove
soclálnych služleb
"sLATlNKA" _

vnútorné
wbavenle

Kuchynská linka
bezbariérová

8 3 845,40 30 763,20 6 L52,64 36 915,84

Kuchynská linka 4 1608,30 6 433,20 1,286,64 7 7t9,84

sektorová zostava do
obývacej izby

7 656,10 4 592,70 918,54 5 5t1,,24

Sedacia súprava -eko koža 8 566,70 4 533,60 906,72 5 440,32

sPoLU 46322,70 9 264,54 55 587,24

:il,)B,_§ilť1l]} cena za
MJ bez
DPH

Cena spolu
v EUR bez

DPH
iD)i'liii

Cena spolu
v EUR
s DPH


