
Príloha č. 3 Zmluvy 

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

 Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku 

(komentár k rozpočtu) 

Stroj omietací 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 6 890,35 6 890,35 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Hydraulický systém

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 22 800,00 22 800,00 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Rotačný laser 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 3 914,85 3 914,85 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Diamantový vŕtací stroj 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 11 140,48 11 140,48 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Stenová píla

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 45 874,35 45 874,35 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Reverzná vibračná doska

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 9 567,33 9 567,33 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

3D merač 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 7 161,67 7 161,67 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Portálová píla

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 5 839,60 5 839,60 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

Detektor systém

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 26 138,41 26 138,41 Bližšia špecifikácia je uvedená v  rámci prílohy č. 5 ŽoNFP v dokumente "Opis 

predmetu zákazky",                                             

139 327,04
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