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Rámcová dohoda č. 14/2021 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a v súlade so  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 medzi účastníkmi: 

 

Objednávateľ:  Dom tretieho veku 

Sídlo organizácie: Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

 IČO:  30842344 

 DIČ:  2020914280  

 IČ DPH:  Nie je platcom DPH    

 Zastúpená:  PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 

 Kontaktná osoba:  PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 

Telefónne číslo:  +421 2 32 333 614 

E-mail:   riaditel@dtv.sk 

 

(ďalej iba „Objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ :                      ELMA-MaR SK, s.r.o. 

Sídlo:   Gábora Steinera 44, 917 02 Trnava 

Zapísaný:   Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.18329/T 

Zástupca:   Ing. Peter Haršány 

       Bankové spojenie: Tatrabanka 

       IBAN:   SK04 1100 0000 0026 2280 5451 

       IČO:   36289647 

       DIČ:   2022161647 

       IČ DPH:   Sk2022161647 

       Číslo telefónu:  0918/043391 

       Email:    harsany@elma-mar.sk 

 

(ďalej iba „Zhotoviteľ“) 

 

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu iba „Zmluvné strany“) 

 

mailto:riaditel@dtv.sk
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Čl. 1 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na „revíziu prenosných 

elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov“ pre Dom tretieho veku, sídliaceho na ulici 

Polereckého č. 2 v Bratislave na obdobie 4 rokov.  

 

2. Revízie prenosných elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov je potrebné vykonať v 

súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 

508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a v 

súlade s tech. normami STN 33 1600 a STN 33 1610. Revízie musia byť vykonávané v priebehu 

platnosti rámcovej dohody s dodávateľom  - v období štyroch rokov, na základe objednávok 

verejného obstarávateľa v súlade s jeho potrebami. V prílohe tejto Zmluvy je uvedený zoznam 

všetkých spotrebičov, ktorých sa poskytovanie služieb týka. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo dopĺňať a meniť položky tohto zoznamu v súlade s reálnym stavom prenosných 

elektrických spotrebičov a pohyblivých prívodov, ku ktorým budú potrebné obstarávané 

služby. 
 

3. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v čase platnosti tejto Zmluvy a na jej základe 

priebežne uzavieraných jednotlivých čiastkových zmlúv (ďalej len „Čiastková zmluva“),  

uskutočňovať komplexné Revízie - v období štyroch rokov. 
 

4. Zhotoviteľ vykoná konkrétne práce na základe uzatvorenej Čiastkovej zmluvy.  

 

5. Revízna činnosť sa bude vykonávať minimálne v rozsahu podľa technickej špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 1 – predmet plnenia, a ktorá bude v prípade potreby bližšie špecifikovaná 

v jednotlivých Čiastkových zmluvách uzatvorených na základe tejto Zmluvy. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohe č. 1 – predmet plnenia 

zhotoví v termínoch uvedených v tejto prílohe č. 1 po uzatvorení Čiastkových zmlúv alebo 

vystavení objednávok na konkrétny predmet plnenia, ak v Čiastkových zmluvách nebude 

uvedený iný termín plnenia.    

 

7. Na základe tejto Zmluvy nemôže dôjsť k vykonaniu prác. Práce je možné vykonať až na 

základe uzatvorenia Čiastkovej zmluvy v súlade s touto Zmluvou. Keďže Zmluva je 

výsledkom verejnej súťaže, oprávňuje Zmluvné strany k uzatváraniu Čiastkových zmlúv, ktoré 

tvoria predmet tejto Zmluvy. 

Čl. 2 

Čiastková zmluva 

 

1. Vykonávanie jednotlivých diel zo strany Zhotoviteľa sa bude uskutočňovať na základe 

jednotlivých Čiastkových zmlúv, formou podľa čl. 1 tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa 

doručených do miesta sídla Zhotoviteľa. Čiastková zmluva musí obsahovať najmä: 
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a) názov Objednávateľa, 

b) sídlo Objednávateľa, 

c) IČO Objednávateľa, 

d) DIČ, IČ DPH Objednávateľa, 

e) presnú špecifikáciu rozsahu požadovaného výkonu diela, 

f) cenovú kalkuláciu objednávaných prác, 

g) miesto a čas realizácie diela, 

h) fakturačné údaje, 

i) meno, priezvisko a telefonický kontakt zástupcu Objednávateľa, oprávneného pre 

vybavenie konkrétnej Čiastkovej zmluvy, 

j) dátum, 

k) podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby Objednávateľa, 

l) ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade s touto Zmluvou. 

 

2. Postup pri uzatváraní Čiastkových zmlúv: 

a) Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi návrh Čiastkovej zmluvy, 

b) Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby bola Čiastková zmluva 

uzatvorená do 7 dní od predloženia jej návrhu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

Čl. 3 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ je oprávnený disponovať so zariadeniami a prostriedkami k vykonaniu služieb podľa 

tejto Zmluvy.  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že služby podľa tejto Zmluvy vykonávajú osoby riadne vyškolené 

a majú všetky oprávnenia na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú realizácie služieb podľa tejto 

Zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať služby podľa tejto Zmluvy na vlastnú zodpovednosť so všetkou 

odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a príslušnými technickými normami tak, 

aby nedochádzalo k ohrozeniu, resp. poškodeniu života a zdravia osôb, napr. obyvateľov, 

zamestnancov a iných pracovníkov Objednávateľa, ale ani k poškodeniu a/alebo zničeniu 

majetku Objednávateľa a iných osôb. 

 

Čl. 4 

Cena plnenia a platobné podmienky 

 

1. Predpokladaný finančný objem predmetu Zmluvy je 15 000,- EUR bez DPH, t.j. 18 000,- EUR 

s DPH. Objednávateľ nie je povinný objednať predpokladané množstvo prác tvoriacich 

predmet Zmluvy, ani vyčerpať jej predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo 

predmetu Zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb Objednávateľa.  

 

2. Cena za predmet plnenia Zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 

z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
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3. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na  cene 

obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch 

a primeranom zisku. 

 

4. Navrhovaná cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady Zhotoviteľa vynaložené 

v súvislosti s poskytnutím predmetu Zmluvy (náklady za prácu, dopravu na miesto dodania, 

obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby) a primeraný zisk. 

 

5. Zhotoviteľ uvedie v Čiastkových zmluvách alebo v prípade objednávok Objednávateľovi 

jednotkové ceny, ceny za predpokladané množstvo služieb a cenu za celý predpokladaný 

rozsah predmetu Zmluvy v eurách v súlade s prílohou č. 1 – predmet plnenia v zložení: 

- cena v EUR bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH  v EUR, 

- cena v EUR s DPH 

Všetky ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 

6. Objednávateľ nebude poskytovať na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 

 

7. Faktúry musia byť v súlade so zákonnými požiadavkami na daňový doklad a musia obsahovať 

najmä tieto údaje : 

-  názov Objednávateľa, obchodné meno Zhotoviteľa a ich adresy, 

-  číslo faktúry, 

-    deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

-    označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba previesť, 

-    označenie diela, 

-    faktúrované sumy, 

-    pečiatka a podpis štatutárneho orgánu alebo oprávnenej osoby, 

-    súpis vykonaných prác. 

 

8. Úhrada ceny za poskytnutné služby bude vykonávaná v eurách, bankovým prevodom na účet 

Zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a odsúhlasenej Objednávateľom, 

resp. oprávneným zástupcom po splnení predmetu Zmluvy, t. j. po podpísaní preberacieho 

protokolu zo strany Objednávateľa, resp. oprávneného zástupcu a súčasne po dodaní správy 

z vykonanej odbornej prehliadky a skúšky podľa tejto Zmluvy. 

 

9. K faktúre musí byť priložený preberací protokol podpísaný Objednávateľom, resp. oprávnenou 

osobou a dodací list správy o vykonaní odbornej prehliadky a skúšky, podpísaný 

Objednávateľom resp. oprávnenou osobou, ak prevzatie týchto písomností nie je uvedené 

v preberacom protokole.  

 
10. V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom 

odseku, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi, pričom v takom prípade prestáva plynúť 

lehota splatnosti nesprávnej, resp. neúplnej faktúry  a Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú 

faktúru s novou lehotou splatnosti. 
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11. Splatnosť každej  faktúry Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 

Čl. 5 

Miesto plnenia 

 

1. Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka 

 

Čl. 6 

Termíny plnenia a doba platnosti rámcovej dohody 

1. Rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú na 4 roky od dátumu účinnosti tejto Zmluvy oboma 

Zmluvnými stranami alebo do vyčerpania finančného limitu 15 000,-EUR bez DPH, t.j. 18 

000,- EUR s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

2. Termín nástupu začatia realizácie na miesta dodania predmetu zákazky bude určený 

v jednotlivých Čiastkových zmluvách. 

 

3. Ak nie je dohodnuté inak, Zhotoviteľ zaháji práce bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 

príslušnej Čiastkovej zmluvy a doba realizácie Čiastkovej zmluvy začína plynúť odo dňa 

odovzdania príslušného miesta plnenia Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

Čl. 7 

Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

 

1. Dielo bude ukončené dňom jeho prevzatia Objednávateľom. 

     

2. Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, 

záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

 
3. Objednávateľ je oprávnený činnosť Zhotoviteľa počas vykonávania služieb, odborných 

prehliadok a skúšok podľa Zmluvy kontrolovať aj prostredníctvom svojho oprávneného 

zástupcu, ako aj na tento účel dávať Zhotoviteľovi pokyny a usmernenia. Zhotoviteľ je povinný 

strpieť prítomnosť Objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu pri vykonávaní služieb, 

odborných prehliadok a skúšok podľa tejto Zmluvy. 

 
4.  Dielo pokladajú Zmluvné strany za odovzdané podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí      

resp. odovzdaním revíznej správy. Protokol bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán. 

 

5. O  odovzdaní  a  prevzatí  ukončeného  diela  spíše  Zhotoviteľ  protokol   o  odovzdaní  a       

prevzatí diela, ktorý podpíšu  splnomocnení  zástupcovia  zmluvných strán resp. revízna správa. 

   

6. Zhotoviteľ    zodpovedá    a    je    povinný    zabezpečiť    účasť   svojich   zamestnancov         

vykonávajúcich dielo na oboznámení sa s informáciami a potrebnými pokynmi užívateľa         

objektu  platnými  pre  jeho  pracovisko  podľa  zák.  č.  124/2006  Z. z.  o  bezpečnosti a         

ochrane  zdravia  pri  práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších         

predpisov. 
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7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy zhotoví v súlade s ustanoveniami         

tejto Zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev        

a  Slovenskej republiky, technických noriem Európskych spoločenstiev a Slovenskej         

republiky. 

 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoje náklady 

bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne a zároveň je 

povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 

 

Čl. 8 

Ukončenie zmluvy a zmluvné pokuty 

 

1. Pred ukončením tejto Zmluvy podľa čl. 6 bod 1 tejto Zmluvy je možné Zmluvu alebo konkrétnu 

Čiastkovú zmluvu ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od nej za 

nasledujúcich podmienok, ak v Čiastkovej zmluve nie sú ustanovené ďalšie dôvody: 
a) omeškanie Zhotoviteľa s uskutočnením predmetu Zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 15 dní, okrem prípadov, ktoré by omeškanie ospravedlňovali 

(vyššia moc),  

b) Zhotoviteľ zhotoví Objednávateľovi predmet Zmluvy takým spôsobom, ktorý je v 

rozpore s touto Zmluvou,  

c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní, 

 

2. Všetky prípady neplnenia zo strany Zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb 

predložených faktúr. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu alebo konkrétnu Čiastkovú zmluvu bez udania 

dôvodu, a to s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

 

4. Odstúpenie od Zmluvy alebo ukončenie tejto Zmluvy dohodou neovplyvňuje splnenie 

záväzkov oboch Zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od Zmluvy alebo pred jej 

ukončením dohodou.  

 

5. Pre prípad omeškania so začatím čiastkového plnenia predmetu Čiastkovej zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej ceny 

čiastkového diela za každý deň omeškania. 

 

6. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, zaplatí dohodnutú 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej ceny čiastkového diela za každý deň omeškania. 

 

7. Zhotoviteľ  je  oprávnený  účtovať  Objednávateľovi  úroky z omeškania vo výške 0,05% z       

dlžnej  čiastky  za  každý  aj  začatý  deň omeškania s úhradou každej riadne vystavenej a       

doručenej  faktúry  spĺňajúcej náležitosti podľa tejto Zmluvy po lehote splatnosti.  

 

8. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej ceny čiastkového diela za každý 

deň omeškania s odovzdaním diela. 
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9. Zmluvná pokuta podľa ustanovení tejto Zmluvy je splatná dňom vzniku skutočnosti, ktorá mala 

za následok vznik tohto nároku Zhotoviteľa. 

 

10. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie sú dotknuté iné práva a povinnosti 

účastníkov tejto Zmluvy (najmú náhrada škody). 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy Zmluvných  strán,  ktoré  sú  neupravené  touto  Zmluvou,  sa  riadia  príslušnými         

ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  a  všeobecne  záväznými   právnymi  predpismi         

platnými na území Slovenskej republiky.  

 

2. Zmeny  a  doplnky  tejto  Zmluvy  je  možné  vykonať  výlučne   písomnými   dodatkami,         

podpísanými oboma Zmluvnými stranami. K návrhu dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné         

strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 pracovných dní. 

 

3. Zmluvné strany  sa zaväzujú  riešiť  prípadné  spory vyplývajúce z tejto Zmluvy formou          

zmieru,  prostredníctvom   poverených   zástupcov.  V  prípade,   že  spor   sa   nevyrieši          

zmierom,  ktorákoľvek  zo  Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie          

príslušnému súdu. 

 

4. Táto Zmluva  je  vyhotovená v  štyroch  rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve         

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi finálnu podobu tejto Zmluvy aj            

v elektronickej verzii (pdf formát). 

 

6. Zmluvné  strany  prehlasujú,   že   Zmluvu   uzavreli  slobodne  a  vážne,  Zmluva  nebola         

uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto 

Zmluvu  prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky na webovom sídle objednávateľa. Ak sa táto zmluva na webovom sídle 

objednávateľa nezverejnila do troch (3) mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k uzavretiu 

zmluvy nedošlo.  

 

 

V Bratislave, dňa 21.9.2021      V Bratislave, dňa 21.9.2021 

 

za Objednávateľa :                                                                 za Zhotoviteľa : 

 

......................................................              ..................................................... 

             Dom tretieho veku             ELMA-MaR SK,s.r.o. 

PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH            Ing. Peter Haršány 

                  riaditeľka               konateľ 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 – predmet plnenia  

Por. 
číslo Názov výrobku/zariadenia M.J. MNOŽSTVO 

CENA ZA M.J. BEZ 
DPH 

CENA ZA M.J. 
S DPH 

CENA S 
DPH 

CELKOM 

1 Chladnička ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

2 Mikrovlnka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

3 Varič ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

4 Rýchlovarná konvica ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

5 Kávovar ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

6 Kopírka, tlačiareň ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

7 Záložný zdroj ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

8 Vysávač ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

9 Žehlička ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

10 Mangel a žehliaci systém ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

11 Televízor ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

12 Rádio ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

13 Lampa a voľne stojace svietidlo ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

14 Ventilátor ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

15 Elektrická posteľ ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

16 Nafukovací matrac ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

17 Práčka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

18 Sušička ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

19 Video a DVD prehrávač ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

20 Skartovačka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  
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21 Gramofón ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

22 Vŕtačka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

23 Brúska ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

24 Adaptér a nabíjačka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

25 Čistička vzduchu prenosná ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

26 Čistička vzduchu nástenná ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

27 Masážny prístroj ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

28 Teplovzdušná pištoľ ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

29 Elektrické nožnice Bosh ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

30 Čerpadlo Sette Drain ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

31 Píla Makyta ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

32 Hoblík elektrický ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

33 Pákovačka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

34 Píla okružná ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

35 Kompresor ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

36 Zvárací agregát ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

37 Elektrické nožnice na živý plot ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

38 Kamerový systém ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

39 Magnetoterapia ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

40 Bioplampa ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

41 Infralampa ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

42 Elektroterapia ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

43 Vákuová terapia ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  
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44 Parafínová vaňa ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

45 Perličkový kúpeľ na nohy ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

46 Motodlaha ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

47 EKG ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

48 Router ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

49 Bežiaci pás ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

50 Zosilňovač ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

51 Mixážny pult ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

52 Server ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

53 Laminovačka ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

54 Ohrievač vody ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

55 Načúvací aparát ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

56 Malé reproduktory ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

57 Umývačka riadu ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

58 
Signalizačná ústredňa s 
tabletmi ks 1        3,85 €         4,62 €  

                    
4,62 €  

59 
Personal public addrees 
ampliefier ks 1        3,85 €         4,62 €  

                    
4,62 €  

60 Reproduktor so zosilňovačom ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

61 Aromalampa ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

62 Bublinkovač ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

63 Bicykel na ruky ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

64 Vaňa na lávové kamene ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

65 Colorterapia ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

66 Germicídny žiarič ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  
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67 Aktívna anténa ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

68 Elektrická rúra ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

69 Elektrický sporák ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

70 Wifi zosilovač ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

71 Telekomunikačné zariadenie ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

72 Rehabilitačný prístroj malý ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

73 Ohrievací vozík ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

74 Univerzálny kuchynský stroj ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

75 Sporák ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

76 Konvektomat ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

77 Varný kotol ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

78 Smažiaca panvica ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

79 Chladiarenský pult ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

80 Mraznička ks 1        3,85 €         4,62 €  
                    
4,62 €  

81 
Vnútorná/vonkajšia 
klimatizačná jednotka ks 1        3,85 €         4,62 €  

                    
4,62 €  

Cena celkom  374,22 €  

 


