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Vec 
Doplnenie prílohy č. 5 k výzvy na predkladanie ponúk k zákazke s názvom: „Obnova 
interiéru malej zasadačky a predsiene sobášnej sály v budove MsÚ Komárno“ 
 
 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na linku 
http://www.komarno.sk/sk/prebiehajce-vo_4376.html  sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Príloha č. 5 k výzve na predkladanie cenovej ponuky bola doplnená o nasledovnú 
položku: 

 
Predmet zákazky Množstvo 

(ks) 
Špecifikácia Jednotková 

cena v € bez 
DPH 
 

Cena celkom v € 
bez DPH 

Samolepiaca 
fólia 
s čiernobielymi 
historickými 
fotkami mesta 
Komárna 

4 ks Fólie o rozmeroch 
1325x2800mm je 
potrebné dodať a nalepiť 
na zasklenú stenu 
(fotky budú predmetom 
konzultácie) 

  

   
 
Doplnenú tabuľku nájdete na stranách č. 2 až 4 tohto listu. 
 
S pozdravom 

 
 
 
 Ing. Attila Kulcsár Szabó 
 Vedúci odboru 
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Príloha č. 5 k výzve na predkladanie ponuky – špecifikácia zariaďovacích predmetov 
 
 
 
 
Predmet zákazky Množstvo 

(ks) 
Špecifikácia Jednotková 

cena v € bez 
DPH 
 

Cena celkom v € 
bez DPH 

Stolička drevená 20 typ: Ton Malmo dubová 
dýha , Dublino Pedrali 
Frida, masívna drevená 
stolička, celková výška 
820mm, výška,širka, 
hľbka  sedátka  
Rozmery: 
460x430x390mm, celková 
váha 5,1kg 
 

  

Taburetka 20 čalúnené taburetky vo 
farbách žlté , drevené a 
sivé,   
materiál na čalúnenie: 
hovádzia koža, Poťahová 
látka ženilka žltá, 
Poťahová látka ženilka 
svetlosivá 
Rozmery 450X450X450 
mm, Podklad DTD-L, a 
DTD dýhované dosky s 
dubovou dýhou s matným 
lakovaným povrchom. 
  

  

Nástenné hodiny 1 ks Biele nástenné hodiny 
Zuiver, 
Materiál plast, hliník, 
Rozmer:630x300mm 

  

Stoly  5 ks  Rozmery 1300x2000x750 
mm 
Doska: 1300X2000mm 
podklad DTD s dubovou 
dýhou, s matným 
lakovaným povrchom 
naturalnej dubovej farby. 
Dbať na nevýrazný vzor 
dýhy. 
Masivné dubové nohy 
morené na matnú čiernu 
farbu. 
Rozmer: 700x130x80mm 
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Zásuvkový 
systém 
zabudované do 
konferenčných 
stolov aj 
s možnosťou 
napojenia 
nabíjačiek na 
USB  

5 ks Typ: Versaturn Versal HIT 
DUAL 2x230V 
ochrana IP45, 
inštalačná hĺbka 
40mm, rozmer produktu 
117 x 117x 40 mm 

  

Konferenčný 
stolík  
 

2 ks Rozmery: 
600x600x450mm 
Podklad DTD s dubovou 
dýhou, s matným 
lakovaným povrchom 
naturalnej dubovej farby. 
Dbať na nevýrazný vzor 
dýhy. 
 
Masivné dubové nohy 
morené na matnú čiernu 
farbu. Rozmer: 
420x130x80mm 

  

Skriňa na 
kávovar 

1 ks Rozmery:širka, výška, 
hľbka:1200x2600X600mm 
Podklad DTD-L s 
dubovým vzorom. Egger 
Lamino DTDL Egger 
H3395 ST12 Dub 
Corbridge 
prírodný Skriňa bude na 
vidiťelných častiach 
obložená s dreveným 
obkladom, aby bola 
výzorovo súčasťou 
existujúcého obkladu: 

  

Ozdobná 
konštrukcia na 
fotenie 

1 ks Striekaná oceľová stojaca 
konštrukcia, hrúbka 
materiálu: 4 mm, 
Priemer konštrukcie:   
2500 mm, 
Morená na bielu farbu, 
povrchová úprava:  
matný lak 

  

Samolepiaca 
fólia 
s čiernobielymi 
historickými 
fotkami mesta 
Komárna 

4 ks Fólie o rozmeroch 
1325x2800mm je 
potrebné dodať a nalepiť 
na zasklenú stenu 
(fotky budú predmetom 
konzultácie) 
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Cena celkom  
v € bez DPH 
 

Hodnota DPH v € Cena celkom v € s 
DPH 

 
 
 

  

 
                                                    
 
 
 
 
 
 

       Dátum a podpis.............................................. 
 


