
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 2, resp. § 56 Zákona.č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zmluva“) 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1. Kupujúci:        Farnosť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pri         

                                           Katedrále sv. Šebastiána  
       Sídlo organizácie:       Nám. 4. apríla 18, 900 33 Marianka  

       IČO:                             30795672  

       DIČ:                             2023807357  

       Štatutárny zástupca :  Mons. František RÁBEK, diecézny biskup - vojenský ordinár  

       Kontaktná osoba oprávnená vo veciach technických i zmluvných:  

                                            Kpt. Mgr. Peter Dzijak – riaditeľ Kancelária Ordinariátu OS a OZSR  

                                            tel.: +421 960 322 677, mobil: +421 903 820 816  

                                            fax: +421 960 322 681, e-mail: peter.dzijak@mil.sk  

        Bankové spojenie:  

        IBAN:  

       (ďalej len „kupujúci“)  

  

       a  

 

1.2. Predávajúci:                GEMEX SLOVAKIA s.r.o. 
       Adresa/Sídlo:                Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš 

       IČO:                              44 809 590 

       DIČ:                              2022835848 

       Zapísaný v:          OR  OS Žilina, č.vl. 51411/L 

       Štatutárny zástupca:     Ing. Tomáš Gera 

       Kontaktná osoba:         Ing. Tomáš Gera 

       Telefón:                      0948 645436 

       Email:                           sedadla@sedadla.sk 

       Bankové spojenie:        VÚB, a.s.  

       IBAN:           SK04 0200 0000 0026 1073 2953 

      (ďalej len „predávajúci“)  

      (ďalej len "zmluvné strany")  

 

II. Preambula 
 

2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania podlimitných zákaziek  

      bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 a násl. Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  

      obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  

      "zákon" ) ktorého víťazom sa stal predávajúci.  



III. Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho zabezpečiť pre kupujúceho zákazkovú  

       výrobu (výrobu na mieru v zmysle projektovej dokumentácie - ďalej len „PD“), dodávku,  

       dopravu, umiestnenie a montáž nižšie vyšpecifikovaného nábytku – mobiliáru do interiéru  

       Katedrály sv. Šebastiána nachádzajúceho sa na adrese Pekná cesta 9789/2B, 831 54  

       Bratislava III:  

3.1.1. Lavice  
Lavice – sekcia A  

Ľavica pre 9 osôb, dĺžka 4635 - 4830 mm, šírka 694 - 700 mm                          -   1 kus  

Ľavica pre 8 osôb, dĺžka 4370 - 4565 mm, šírka 694 - 700 mm                            - 1 kus  

Ľavica pre 8 osôb, dĺžka 4100 - 4300 mm, šírka 694 - 700 mm                            - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3470 - 3970 mm, šírka 694 - 810 mm                            - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2790 - 3290 mm, šírka 694 - 810 mm                            - 1 kus  

Ľavica pre 4 osoby, dĺžka 2135 - 2640 mm, šírka 693 - 820 mm                          - 1 kus  

Ľavica pre 3 osoby, dĺžka 1470 - 1980 mm, šírka 692 - 830 mm  

       vrátane predného čela                                                                                               - 1 kus  


Lavice – sekcia B  

Ľavica pre 8 osôb s pokladničkou, dĺžka 4150 - 4388 mm, šírka 695 - 953 mm - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3880 - 4075 mm, šírka 695 - 700 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3610 - 3810 mm, šírka 695 - 700 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3345 - 3540 mm, šírka 695 - 700 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3075 - 3270 mm, šírka 695 - 700 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2810 - 3000 mm, šírka 695 - 699 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2535 - 2730 mm, šírka 695 - 700 mm                              - 1 kus  

Ľavica pre 4 osoby, dĺžka 2270 - 2470 mm, šírka 695 - 700 mm  

      vrátane predného čela                                                                                                 - 1 kus  


Lavice – sekcia C  

Ľavica pre 8 osôb s poklad.+ stôl, dĺžka 4150 - 4388 mm, šírka 695 - 950 mm    - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3880 - 4075 mm, šírka 695 - 700 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3610 - 3810 mm, šírka 695 - 700 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3345 - 3540 mm, šírka 695 - 700 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3075 - 3270 mm, šírka 695 - 700 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2810 - 3000 mm, šírka 695 - 699 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2535 - 2730 mm, šírka 695 - 700 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 4 osoby, dĺžka 2270 - 2470 mm, šírka 695 - 700 mm  

      vrátane predného čela                                                                                                  - 1 kus  


Lavice – sekcia D  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3120 - 3245 mm, šírka 692 - 695 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 2950 - 3070 mm, šírka 692 - 695 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3330 - 3480 mm, šírka 694 - 695 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3790 - 4060 mm, šírka 695 - 717 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 7 osôb, dĺžka 3420 - 3690 mm, šírka 695 - 717 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 6 osôb, dĺžka 3050 - 3320 mm, šírka 695 - 717 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 5 osôb, dĺžka 2680 - 2950 mm, šírka 695 - 717 mm                               - 1 kus  

Ľavica pre 4 osoby, dĺžka 2310 - 2580 mm, šírka 695 - 717 mm  

      vrátane predného čela                                                                                                 - 1 kus  



3.1.2. Materiálové prevedenie a technologický postup výroby lavíc  
masívne drevo - prírodný jaseň  

povrchová úprava lakovaním - matný lak, farba javor  

technologický spôsob výroby:  

- konštrukčnými lepenými spojmi bez viditeľných vrutov a konfirmátov  

- priebežky bez nadpájania, šírka dosiek podľa štruktúry reziva  

čalúnenie: farba zlatohnedá + výplň: studená pena (30 mm), PES rúno, poťah  

bronzový kovový kríž - leštený bronz - ∅ 70 mm - osová vzdialenosť kríža od vonkajších hrán 

je 60 mm - viď pohľady jednotlivých nábytkov  

kovové vešiaky - umiestnené vo výške 600 mm od podlahy, osová vzdialenosť vešiakov 450 

mm  

 

3.1.3. Ostatný mobiliár  
Lavičky bez operadla  

Lavička dĺžka 2 300 mm - (rozmery a tvar v zmysle PD)                          - 1 ks  

Lavička dĺžka 2 200 mm - (rozmery a tvar v zmysle PD)                          - 2 ks  

Lavička dĺžka 1 400 mm - (rozmery a tvar v zmysle PD)                          - 1 ks  

 

Kľakadlá  

Kľakadlo pre 1 osobu (rozmery a tvar v zmysle PD)                                 - 2 ks  

Kľakadlo pre 2 osoby (rozmery a tvar v zmysle PD)                                 - 1 ks  

 
Stoličky  

Stolička (rozmery a tvar v zmysle PD)                                                      - 40 ks  

 

3.1.4. Materiálové prevedenie a technologický postup výroby – lavičky + kľakadlá  
masívne drevo - prírodný jaseň  

povrchová úprava lakovaním - matný lak, farba javor  

technologický spôsob výroby:  

- konštrukčnými lepenými spojmi bez viditeľných vrutov a konfirmátov  

- priebežky bez nadpájania, šírka dosiek podľa štruktúry reziva  

čalúnenie: farba zlatohnedá + výplň: studená pena (30 mm), PES rúno, poťah  

bronzový kovový kríž - leštený bronz - ∅ 70 mm - osová vzdialenosť kríža od vonkajších hrán 

je 60 mm - viď pohľady jednotlivých nábytkov  

 

3.1.5. Materiálové prevedenie a technologický postup výroby – stoličky  
masívne drevo - prírodný jaseň  

povrchová úprava lakovaním - matný lak, farba javor  

technologický spôsob výroby:  

- konštrukčnými lepenými spojmi bez viditeľných vrutov a konfirmátov  

- priebežky bez nadpájania, šírka dosiek podľa štruktúry reziva  

čalúnenie: farba zlatohnedá + výplň: studená pena (30 mm), PES rúno, poťah  

bronzový kovový kríž - leštený bronz - ∅50 mm - osová vzdialenosť kríža od vonkajších hrán 

je 60 mm - viď pohľady jednotlivých nábytkov  

na nohách stoličky použiť samolepiace plstené podložky vo farbe dreva  

 

3.2. Technická dokumentácia obsahujúca nákres, tvar a rozmery vybraných druhov nábytku –  

        mobiliáru tvoriaceho predmet tejto zmluvy, resp. nákres ich priestorového rozmiestnenia sa    

        nachádza v PD tvoriaceho prílohu č. 2 k tejto zmluve.  



IV. Miesto a lehota dodania 

 

4.1. Miestom realizácie dodávky je Katedrála sv. Šebastiána nachádzajúca sa na adrese Pekná     

       cesta 9789/2B, 831 54 Bratislava III.  

4.2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť výrobu, dodávku, dopravu, umiestnenie a montáž tovaru   

       tvoriaceho predmet tejto zmluvy a odovzdať ho kupujúcemu v lehote do štyroch mesiacov             

       odo dňa podpisu tejto zmluvy. V uvedenej lehote je povinný tovar protokolárne odovzdať a   

       odstrániť všetky prípadné chyby a/alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní.  

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar tvoriaci predmet tejto zmluvy prevezme a za jeho  

       dodávku zaplatí dohodnutú cenu.  

 

V. Kúpna cena a platobné podmienky 
 

5.1. Kúpna cena za realizáciu predmetu tejto zmluvy bola vygenerovaná v procese verejného  

       obstarávania realizovaného zadávaním podlimitnej zákazky bez využitia elektronického   

       trhoviska a zároveň zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona NR SR  

       č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Bola vypočítaná ako súčet všetkých  

       položiek uvedených v rozpočtovom hárku Rozpočet - zadanie, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto   

       zmluve ako jej neoddeliteľná súčasť. Predávajúci vyhlasuje, že kúpna cena vyjadruje obvyklú  

       trhovú cenu, je stanovená v súlade so zásadou hospodárnosti, je plne postačujúca na  

       realizáciu predmetu tejto zmluvy podľa požiadaviek kupujúceho určených v tejto zmluve, a to  

       bez chýb a nedorobkov.  

5.2. Kúpna cena za realizáciu predmetu tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá    

        nasledovne:  

        5.2.1. Celková zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky  54 074,06 Eur bez DPH  

        5.2.2. DPH (20%)                                                                     10 814,81 Eur  

        5.3.3. Celková zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky  64 888,87 Eur s DPH  

        5.3.4. Celková zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky slovom:  

  

       Šesťdesiatštyritisíc osemstoosemdesiatosem eur osemdesiatsedem centov 

 

5.3. Predávajúci vyhlasuje, že cena dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle bodu 5.2. tejto  

       zmluvy je konečná a obsahuje všetky priame i nepriame náklady potrebné na úplnú a kvalitnú  

       realizáciu predmetu tejto zmluvy.  

5.4. Kupujúci bude predmet tejto zmluvy financovať prostredníctvom svojho rozpočtu z  

       externých zdrojov – z prostriedkov štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva kultúry SR.  

5.5. Kupujúci sa zaväzuje za realizáciu predmetu tejto zmluvy zaplatiť kúpnu cenu jednorázovo  

       na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej predávajúcim po ukončení dodávky po   

       protokolárnom prevzatí tovaru zodpovedným pracovníkom kupujúceho. Splatnosť faktúry  

       bude v lehote do 30 dní odo dňa doručenia. Kupujúci v rámci financovania predmetu tejto  

       zmluvy preddavok (zálohu) neposkytne.  

5.6. Faktúra musí obsahovať:  
názvy tovarov, montážnych prác a dopravných služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy,  

náležitosti účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.,  

náležitosti daňového dokladu a všetky povinné údaje podľa zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH (aj     

      IČO a DIČ, IČ DPH objednávateľa),  

označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň 

odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
fakturovanú sumu, pečiatku a podpis oprávnenej osoby,  

faktúra vystavená zahraničným subjektom musí spĺňať aj všetky náležitosti stanovené 

legislatívou štátu tohto subjektu a musí jednoznačne uvádzať cenu bez DPH a zodpovedajúcu 

sumu DPH pri každej sadzbe a tiež musí obsahovať prípadné výnimky z platenia DPH.  



 

5.7. Predávajúci k faktúre pripojí preberací protokol podpísaný zodpovedným zástupcom  

       kupujúceho.  

5.8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tomto článku, kupujúci je   

        oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa ruší plynutie lehoty    

        splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.  

5.9. Kupujúci uhradí sumu na faktúre bezhotovostným prevodom v lehote splatnosti na účet  

       predávajúcemu uvedený na faktúre. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň  

       pripísania príslušnej finančnej sumy na účet predávajúceho.  

 

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 

6.1. Predávajúci zodpovedá za riadnu, kvalitnú, bezchybnú a včasnú realizáciu predmetu tejto  

       zmluvy. Ďalej zodpovedá za to, že tovar bude vyrobený a dodaný podľa podmienok tejto   

       zmluvy a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude plne  

       funkčný a bez vád.  

 

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za   

       vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní tovaru zodpovedá predávajúci v rozsahu poskytnutej  

       záruky.  

6.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od  

       kupujúceho a predávajúci ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich   

       nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil kupujúceho a ten na ich použití trval.  

6.4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia tovarov  

       tvoriacich predmet tejto zmluvy, ak nie je uvedené inak.  

6.5. V prípade zistenia vady počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci  

        povinnosť bezplatne odstrániť vady na tovare bez ohľadu na to, či pôjde o vady spôsobené  

       chybami materiálu alebo o vady vzniknuté v dôsledku výroby alebo montáže.  

6.6. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť odbornú prehliadku vady najneskôr v 3. pracovný deň  

        nasledujúci po dni oznámenia vady kupujúcim a písomne oznámiť kupujúcemu termín a   

        spôsob odstránenia vady. Predávajúci sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady na  

        tovaroch tvoriacich predmet tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie  

        objednávateľa do 5 pracovných dní od oznámenia vád, pokiaľ sa zmluvné strany pre ten  

        ktorý prípad nedohodnú inak. V prípade, ak predávajúci vady neodstráni bez zbytočného  

        odkladu, má kupujúci právo vady odstrániť na náklady predávajúceho.  

6.7. Odo dňa odoslania oznámenia o vade tovaru kupujúcim až do jej riadneho odstránenia    

       predávajúcim a písomného prevzatia výsledku opravy záručná doba neplynie. Pre nové  

       dodané časti dodávky tovarov po odstránení vady plynie záručná doba znovu v celej jej dĺžke.  

 

 

VII. Zmluvné pokuty 
 

7.1. Ak predávajúci neodovzdá kupujúcemu predmet tejto zmluvy v lehote podľa bodu 4.2. tejto    

       zmluvy, kupujúci má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty    

       vo výške 0,05% z celkovej hodnoty tovarov tvoriacich predmet tejto zmluvy za každý deň  

       omeškania.  

7.2. Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy  

       v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.  

 

 

 

 



VIII. Podmienky dodávky predmetu zmluvy 

  

8.1. Kupujúci odovzdá predávajúcemu projektovú dokumentáciu potrebnú na realizáciu predmetu   

       tejto zmluvy.  

8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou  

        starostlivosťou a tovar tvoriaci predmet tejto zmluvy dodá v požadovanej kvalite, riadne a  

        včas, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. Zároveň zodpovedá za  

        dodržanie technologického postupu výroby a za to, že zabudované materiály, výrobky a  

        konštrukcie sú prvej akosti, sú nové a sú v súlade s platnými STN normami a vyhovujú  

       platným predpisom.  

8.3. Predávajúci sa zaväzuje, že po zahájení výroby tovarov tvoriacich predmet tejto zmluvy a to  

        po zhotovení prvých kusov z každej kategórie tovarov vyzve zodpovedného zástupcu  

        kupujúceho na vykonanie kontroly a odsúhlasenie výrobného postupu.  

8.4. Predávajúci sa zaväzuje vyzvať kupujúceho na prevzatie tovarov tvoriacich predmet tejto  

       zmluvy najmenej 10 pracovných dní vopred a vzhľadom na verejný charakter miesta dodávky  

       dohodnúť s ním presný termín (termíny) montáže a umiestnenia . O odovzdaní a prevzatí  

       diela sa spíše Zápis o odovzdaní a prevzatí tovarov, ktorý bude podpísaný oprávnenými  

       zástupcami oboch zmluvných strán (ďalej len "zápis").  

8.5. Zápis bude kupujúcim podpísaný, ak:  

       a) predávajúci odovzdáva tovar v riadnom stave bez vád a nedorobkov, alebo  

       b) predávajúci odovzdá tovar aj s drobnými vadami, ktoré nebránia riadnemu a bezpečnému  

       užívaniu, aj s prihliadnutím na vizuálne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu.  

       Súpis drobných vád s uvedením termínu ich odstránenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou  

       Zápisu. Tieto drobné vady budú predmetom samostatného zjednodušeného preberacieho  

       konania. O tom, že sa jedná o drobné vady, ako aj o tom, či kupujúci tovar preberie a podpíše  

       Zápis aj s týmito vadami, rozhoduje výhradne kupujúci.  

8.6. Tovar sa pre účely tejto zmluvy považuje za odovzdané momentom podpísania Zápisu v  

        situácii podľa bodu 8.5 písm. a), alebo momentom podpísania Zápisu a protokolu o  

        odstránení drobných vád podľa bodu 8.5 písm. b).  

8.7. Ak nebudú splnené podmienky pre odovzdanie tovaru a podpísanie Zápisu, je kupujúci  

       oprávnený odmietnuť prevziať tovar a Zápis nepodpísať. V takom prípade zmluvné strany    

       uskutočnia zápis, v ktorom budú uvedené dôvody odmietnutia prevziať tovar. Predávajúci je  

       povinný bezodkladne odstrániť nedostatky, ktoré k prevzatiu tovaru kupujúcim a podpisu  

       Zápisu bránili a vyzvať kupujúceho k novému preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane  

       použijú ustanovenia tohto článku. Tovar musí byť predávajúcim aj v prípade opakujúceho sa  

       preberacieho konania odovzdané najneskôr v lehote, určenej v bode 4.2. tejto zmluvy.  

 

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy  

       ako aj vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,  

       najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

9.2. Ak akékoľvek ustanovenie alebo ktorákoľvek časť zmluvy bude považovaná za neplatnú  

       alebo nevymáhateľnú, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a práva a  

       povinnosti zmluvných strán sa budú vykladať primerane. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú,  

       že budú navzájom spolupracovať s cieľom nahradiť takéto neplatné a nevymáhateľné  

       ustanovenie platným a vymáhateľným, ktorým sa dosiahne rovnaký ekonomický výsledok a  

       úmysel zmluvných strán.  

9.3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených  

       oboma zmluvnými stranami.  

9.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná  

       strana obdrží dva výtlačky.  



9.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami.  

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, uzatvárajú  

       ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

Príloha č. 1: Vyplnený rozpočtový hárok Rozpočet – zadanie  

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v rozsahu:  

PODORYS - rozmiestnenie lavíc  

PODORYS - lavice po sekciách  

NABYTOK - lavice rezy, pohľady  

NABYTOK - lavica s pokladničkou + stôl  

NABYTOK - lavica s pokladničkou  

NABYTOK – predné čelá lavíc  

NABYTOK - kľakadlo pre 1 os rezy, pohľady  

NABYTOK - kľakadlo pre 2 os rezy, pohľady  

NABYTOK – lavičky rezy, pohľady  

NABYTOK - stolička rezy, pohľady  

NABYTOK - bronzový krížik  

 

(Prílohy ku Kúpnej zmluve uchádzač v rámci súťažnej ponuky neprikladá)  

 

 

 

V ........................... dňa.......................                      V Liptovskom Mikuláši, dňa....................  

 

 

 

 

_____________________________                             ___________________________  

               Kupujúci                                                                             Predávajúci   

Mons. František RÁBEK                                                               Ing.Tomáš Gera 

diecézny biskup - vojenský ordinár                                               konateľ spoločnosti 
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