Príloha č.2

Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie komplexných sťahovacích a dopravných služieb v termíne 30. – 31. 3.2020
(ďalej len „sťahovanie“) z miesta: z administratívnej budovy nachádzajúcej sa na adrese:
Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen:
1. zo suterénu – 1 archívny priestor a 3 skladové priestory,
2. z druhého poschodia - 13 kancelárií, z toho 1 kuchynka a jeden skladový priestor,
3. zo štvrtého poschodia – 15 kancelárií , z toho 1 serverovňa a 1 skladový priestor.

Sťahovanie zahŕňa nakládku, prevoz a vykládku kancelárskeho nábytku, plechových
archivačných skríň, kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, výpočtovej techniky, písomnej
agendy a pracovných vecí zamestnancov na nové sídlo a s tým súvisiace aj poistenie predmetu
sťahovania. Dostupný je 1 osobný výťah s nosnosťou do 500 kg (6 osôb), o rozmeroch cca 120
x 80 cm a výšku 200 cm. Počet schodov: vstup do budovy – 4 schody, 26 schodov na 1.
poschodie a 22 schodov na každé ďalšie poschodie, šírka schodiska 150 cm. Sťahovanie sa
uskutoční do administratívnej budovy nachádzajúcej sa na adrese:
Jána Švermu 39, 960 01 Zvolen:
1. na prízemie – do 2 kancelárií a 1 zasadacej miestnosti,
2. na prvé poschodie do 10 kancelárií vrátane kuchynky a serverovne,
3. na druhé poschodie do 10 kancelárií vrátane kuchynky,
-

táto administratívna budova je bez dostupnosti výťahu, pred vstupom do budovy sa
nachádzajú 4 schody a ďalších 8 schodov vedie k prízemiu. K 1. poschodiu vedie 22
schodov, a ďalších 22 schodov k druhému poschodiu, šírka schodiska 120 cm.

Vzdialenosť medzi uvedenými adresami je cca 1,5 km s dojazdom pri ideálnej premávke cca 7
minút.
Objednávateľ požaduje pristaviť aj kontajner s objemom 5-6 m3, ktorý bude určený na
likvidáciu neupotrebiteľného majetku. K tejto likvidácii požadujeme zabezpečiť odvoz na
zberný dvor, resp. naložiť s ním podľa platných právnych predpisov a následne vystaviť
potvrdenie o ekologickej likvidácii.

Požadujeme zabezpečiť:
-

baliaci materiál – krabice (o rozmere cca 60x40x35cm), lepiace pásky a štítky na krabice
(cca 300 krabíc a k tomu prislúchajúci počet lepiacich pások a štítkov, presné množstvo
bude možné určiť prípadnou obhliadkou, resp. podľa konkrétnej potreby)
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-

zabezpečenie komplexného sťahovania kancelárskeho nábytku a príslušenstva vrátane
výpočtovej techniky, jej balenie a vybalenie, označenie etiketou s nápisom Pozor sklo!,
zabezpečenie ochrany pred poškodením pri sťahovaní, poistenie
prípadné zabezpečenie montáže a demontáže nábytku a regálov, sťahovanie bremien,
dodávku baliaceho materiálu
návrh ceny za poskytnutie predmetnej služby musí obsahovať všetky náklady súvisiace
s predmetom zákazky
doprava nákladnými autami dodávateľa

Odpojenie a následné zapojenie výpočtovej techniky, t. j. osobných počítačov, stolových
tlačiarní a pod. od sietí bude zabezpečené vo vlastnej réžii.

