Slovenská
národná
galéria

SŤAHOVANIE ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE

PODKLADY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY
Vypracovanie cenovej ponuky na presťahovanie Administratívnej budovy Slovenskej národnej
galérie z priestorov na Riečnej 1 Bratislava do priestorov Hurbanových kasární pri Obchodnej ulici –
vchod z Mickiewiczovej ulice v Bratislave a paspartérska dielňa do Esterházyho paláca na Nám. Ľ. Štúra
v Bratislave.
Krátky popis:
Sťahovanie zo: SNG, Riečna 1 - Administratívne priestory, stolárska dielňa.
Administratívna budova: 2 podzemné podlažia a 5 poschodí, schodište šírka 133 cm, na každom
poschodí počet schodov 16 + 14, osobný výťah – nosnosť 500 kg (max 6 osôb).
Sťahovanie do:
Hurbanove kasárne – počet schodov 3 pri vstupe, z 1 podlažia na 2 podlažie - 26 schodov; z 2 podlažia
na 3. podlažie 26 schodov; z 3. podlažia na 4. podlažie / podkrovie 26 schodov. Bez výťahu.
Esterházyho palác – výťah 500 kg nosnosť (6 osôb), počet schodov – prízemie 6 schodov, 1 nadzemné
podlažie až 4 nadzemné podlažie 88 schodov.
Podklady pre vypracovanie cenovej kalkulácie na presťahovanie tvorí tabuľka s nasledovnými údajmi:
- poschodie v Administratívnej budove (1. – 5. poschodie);
- jednotlivé kancelárie s uvedeným počtom pracovných miest, pričom 1 pracovné miesto je : stôl,
kontajner, stolička, skriňa / policový regál, kôš, 5 krabíc;
- ťažké bremená;
- ďalší nábytok, zariadenia, prípadne písomnosti (knihy, katalógy), ktoré sú určené na sťahovanie
spolu s rozmermi š x hl x v;
- lokalizácia v Hurbanových kasárňach – podlažie, s číslo miestnosti, kam má byť pracovné miesto
presťahované;
- posledný stĺpec tabuľky je vyčlenený na doplnenie vašej ceny za presťahovanie bez dph.
Zadanie:
Žiadame Vás o vypracovanie cenovej ponuky v štruktúre:
Cena bez DPH za presťahovanie uvedeného pracovného miesta /miest a za ďalšie vyšpecifikované
položky v danom riadku v priloženej tabuľke vrátane baliaceho materiálu, balenia, dopravy a ostatných
položiek.
Cena bez DPH a s DPH spolu za kompletné presťahovanie SNG administratívy.
Zároveň žiadame o predloženie cenníka jednotkových cien na základe ktorých budete kalkulovať vyššie
uvedenú cenovú ponuku.
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