
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Oblasť podpory

Spolufinancovanie príspevku 

z celkových oprávnených 

výdavkov (%)

55,00%

Spolufinancovanie 

vlastných zdrojov  z 

COV (%)

45,00% Platca DPH? ÁNO Výška príspevku 77 982,29
Výška spolufinancovania 

oprávnených výdavkov 

žiadateľom

63 803,70
Celková finančná 

anagažovanosť žiadateľa
65 791,09

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet MJ
Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom bez DPH 

(EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

POZOR ak je dodávateľ 

neplatiteľ DPH

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)
Neoprávnené výdavky (EUR) Vecný popis výdavku 

Spôsob stanovenia výšky 

výdavku

Zdôvodnenie nevyhnutnosti 

výdavku

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8)
Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8                                    

Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8          
(10) (11) (12)

Motorové vozidlo

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1,00 35 061,65 35 061,65 42 073,98 35 061,65 0,00

Motorové vozidlo je nevyhnutné k 

preprave minižeriavu a ďalšieho 

príslušentva, ktorým sa zabezpečuje 

ponuka inovatívnej montážnej služby.

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Obstaranie motorového vozidla je 

nevyhnutné k preprave mini 

žeriavu s príslušenstvom za 

účelom poskytnutia komplexnej 

montážnej služby ako hl. cieľa 

projektu. 

Mechanizmus - Mini žeriav s 

prísavkou

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 81 192,00 81 192,00 97 430,00 81 192,00 0,00

Nákup zariadenia priamo suvisí s 

možnosťou ponuky inovatívnej 

montážnej služby ako hlavného cieľa 

projektu.

Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom

Zakúpenie zariadenia nevyhnutne 

súvisí s dosiahnutím hl. cieľa 

projektu - ponukou inovatívnej 

montážnej služby zameranej na 

manipuláciu s veľkoobjemovými 

materiálmi s vysokou hmotosťou.

Prívesný vozík

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1,00 4 950,00 4 950,00 5 940,00 4 950,00 0,00

Prívesný vozík je nevyhnutný k 

preprave minižeriavu s 

príslušenstvom k zabezpečeniu 

inovatívnej montážnej služby. 

Záznam z prieskumu trhu

Obstaranie prívesného vozíka 

priamo súvisí s potrebou prepravy 

mini žeriavu s príslušenstvom za 

účelom poskytovania komplexnej 

montážnej služby ako hl. cieľa 

projektu.

Náradia a nástroje (AKU 

skrutkovač- 1ks, AKU vŕtacie 

kladivo - 1ks, AKU priamočiara píla- 

1ks, AKU vytláčací prístroj - 1ks, 

AKU vŕtacie kladivo s kufríkom - 

1ks, Akumulátor - set/3ks; 

Pokosová píla - 1ks; Stojan na 

pokosovú pílu - 1ks)

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 1 948,10 1 948,10 2 337,72 1 875,13 72,97

Náradia a nástroje nevyhnutné k 

zabezpečeniu montážnych činností v 

súvislosti s ponukou komplexnej 

inovatívnej služby.

Záznam z prieskumu trhu

Obstaranie drobného náradia a 

nástrojov nevyhnutných k 

montážnej službe zameranej na 

manipuláciu s veľkoobjemnými 

mateariálmi s vysokou 

hmotnosťou

Rebríkový výťah

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

ks 1,00 4 222,10 4 222,10 5 066,52 3 900,00 98,91
Nástroj určený pre realizáciu 

kompexnej montážnej služby.
Záznam z prieskumu trhu

Obstaranie nástroja nevyhnutného 

k montážnej službe zameranej na 

manipuláciu s veľkoobjemnými 

mateariálmi s vysokou 

hmotnosťou

Rozpočet projektu 

Príloha č.3 

Hlavná aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

"Zavedenie inovatívnej služby spoločnosťou SAF, s.r.o."

SAF s.r.o.

A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Logo MAS



Príslušenstvo nevyhnutne pre 

realizáciu komplexnej montážnej 

služby:          Jednokotúčová píla 

stolová - 1ks Pojazdný transportný 

manipulátor- 1ks                                      

Prípravok pre montáž skiel s 

manuálnou obsluhou - 1 ks 

Transportný vozík    - 1ks  

Transportná pomôcka do 600 kg -  

2 ks

Transportná pomôcka do 400 kg - 

2ks

Lešenie skladacie - 1 ks

Elektrická ručná prísavka - 2 ks

Prísavka ručná - 2 ks

Pracovná podpera/koza (skladacia) 

- 4 ks

022 – Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí vo výške 

obstarávacej ceny

súbor 1,00 16 622,72 16 622,72 19 947,26 14 807,21 1 815,51

Nástroje a príslušenstvá nevyhnutné 

k zabezpečeniu montážnych činností 

v súvislosti s ponukou komplexnej 

inovatívnej služby.

Záznam z prieskumu trhu

Obstaranie nástrojov a 

príslušenstvá nevyhnutného k 

montážnej službe zameranej na 

manipuláciu s veľkoobjemnými 

mateariálmi s vysokou 

hmotnosťou

143 996,57 172 795,48 141 785,99 1 987,39

 

SPOLU


