
PONUKOVÉ KONANIE NA ODPREDAJ PREBYTOČNÉHO HNUTEĽNÉHO MAJETKU 

TECHNICKÝCH SLUŽIEB, MESTSKÝ PODNIK BANSKÁ ŠTIAVNICA 

 

Technické slúžby, mestský podnik Banská Štiavnica na základe Uznesenia č.126/2020 

schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 14.10.2020 vyhlasuje ponukové konanie na 

odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta (ponukové konanie je zároveň obchodnou 

verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

platnom znení) a to na vozidlá v prílohe tohto dokumentu. 

 

Záujemcovia si v prípade potreby môžu predmetný majetok obhliadnuť v areáli Technických 

služieb, mestský podnik Banská Štiavnici na ulici E.M.Šoltésovej 1 len po predchádzajúcom 

telefonickom kontakte Ing.Nino Barák- 0904933388 alebo Ing.Miloslav Filjač- 0918627402  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky mailom, osobne, alebo poštou v uzatvorenej 

obálke s označením „PREDAJ NA ZÁKLADE PONUKY - NEOTVÁRAŤ“  na adresu: 

ts.personalistika@banskastiavnica.sk alebo poštou Technické služby, mestský podnik Banská 

Štiavnica, E.M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica do 20.11.2020 do 12:00 hod.  

Do obálky prosím uviesť to vozidlo (vozidlá), o ktoré je záujem označené aj číslom príslušného 

vozidla uvedenom v ponukovom liste. 

Účastníkom ponukového konania môžu byť: 

- občania majúci trvalý pobyt v štáte Európskej únie 

- iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt v štáte EÚ  

- právnické osoby so sídlom v SR alebo v niektorom zo štátov EÚ 

Otvorenie obálok sa uskutoční dňa 20.11.2020 o 13:00 a komisia vykoná vyhodnotenie ponúk do 

2 dní od otvorenia obálok.  

O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.  

Ďalšie podmienky: 

- ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,  

- kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena,  

- účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 

Cenová ponuka musí obsahovať náležitosti: 

-  meno aj priezvisko (aj rodné) / v prípade FO podnikateľov alebo PO názov firmy aj 

štatutárneho zástupcu, dátum narodenia a miesto narodenia / IČO, DIČ, IČ DPH, presná adresa 

bydliska/ sídlo spoločnosti, ponúknutá cena, telefonický kontakt,   

Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo: 

- zrušiť ponukové konanie,  

- obmedziť všetky predložené cenové ponuky v prípade nevýhodných cenových ponúk,  

- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu 

na jej doplnenie. 

 

 

 

Technické služby, mestský podnik Banská 

Štiavnica, E. M. Šoltésovej 1, 969 01 

Banská Štiavnica 
 

mailto:ts.personalistika@banskastiavnica.sk


VOZIDLO č.1 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 

3501 kg do 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  A21 N  

Výrobca:  AVIA  

Rok výroby:  1984  

Zdvihový objem valcov motora:  3596 cm3  

Maximálny výkon motora:  60 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  4300 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  4.7.1984  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  4.7.1984  

Evidenčné číslo:  BS668AL  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  CLS20735  

Osvedčenie OEV časť II:  PC335048  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  7.6.2020  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  17.7.2020  

Počet najazdených km:  18127  

Všeobecná hodnota vozidla AVIA A21 N, E.Č. BS668AL na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 300,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 



VOZIDLO č. 2 
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 

3501 kg do 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  AVIA A 30 K  

Výrobca:  AVIA  

Rok výroby:  1977  

Zdvihový objem valcov motora:  3596 cm3  

Maximálny výkon motora:  59 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  5950 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  25.5.1977  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  25.5.1977  

Evidenčné číslo:  BS165AV  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  CQG44594  

Osvedčenie OEV časť II:  PE135435  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  27.3.2019  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  27.3.2019  

Počet najazdených km:  64469  

Všeobecná hodnota vozidla AVIA A 30 K, E.Č. BS165AV na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 250,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 



VOZIDLO č.3 :  
Kategória vozidla:  

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové 

vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie 

(kategória M)  

Podkategória vozidla:  3.3 vozidlá so zdvihovým objemom valcov 

motora 1100 < V <= 1600 cm3  

Značka a typ vozidla:  Škoda Felicia 1.3 GLXI  

Výrobca:  Škoda  

Rok výroby:  1997  

Zdvihový objem valcov motora:  1289 cm3  

Maximálny výkon motora:  50 kW  

Predpísané palivo:  BA 95  

Celková hmotnosť:  1420 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  7.7.1997  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  7.7.1997  

Evidenčné číslo:  BS283AF  

Počet držiteľov vozidla:  2  

Farba vozidla:  Červená  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  COK69969  

Osvedčenie OEV časť II:  PD215929  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  20.7.2019  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  20.7.2019  

Počet najazdených km:  290734  

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Felicia 1.3 GLXI, E.Č. BS283AF na základe posudku so 

započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 130,00€, čo je zároveň 

najnižšia cena. 

 



VOZIDLO č.4 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou 

nad 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  LIAZ 151.261  

Výrobca:  LIAZ A.S.  

Rok výroby:  1989  

Zdvihový objem valcov motora:  11940 cm3  

Maximálny výkon motora:  212 kW  

Predpísané palivo:  nafta  

Užitočná hmotnosť:  8360 kg  

Celková hmotnosť:  17000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  1.12.2005  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  1.7.1989  

Evidenčné číslo:  BS538AH  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV č:  PC668405  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  22.11.2017  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  16.11.2017  

Počet najazdených km:  nezistený  

Všeobecná hodnota vozidla LIAZ 151.261, E.Č. BS538AH na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 400,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 

 



VOZIDLO č.5 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou 

nad 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  ŠKODA 706 MTS 24 R  

Výrobca:  ŠKODA  

Rok výroby:  1982  

Zdvihový objem valcov motora:  11940 cm3  

Maximálny výkon motora:  148 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  16000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  20.10.1982  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  20.10.1982  

Evidenčné číslo:  BS049AY  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  DAT99264  

Osvedčenie OEV časť II:  PE926328  

Platnosť TK:  

Posledná platnosť TK do:  

neplatná  

14.5.2019  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Počet najazdených km:  128938  

Všeobecná hodnota vozidla ŠKODA 706 MTS 24 R, E.Č. BS049AY, na základe posudku so 

započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 400,00€, čo je zároveň 

najnižšia cena. 

 

 



VOZIDLO č.6 :  
Kategória vozidla:  

8. Prívesy a návesy za vozidlá 4, 5, a 6, 

kategórie (kategória O, R)  

Podkategória vozidla:  8.2 vyklápacie prívesy a návesy  

Značka a typ vozidla:  BSS PS2 16.12  

Výrobca:  BSS  

Rok výroby:  1977  

Celková hmotnosť:  16000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  25.11.1977  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  25.11.1977  

Evidenčné číslo:  BS618YB  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Šedá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  CEA33493  

Osvedčenie OEV časť II:  PC335866  

Platnosť TK:  neplatná alebo nedokladovaná  

Posledná platnosť TK do:  24.7.2019  

Počet najazdených km:  nezistený  

Všeobecná hodnota vozidla BSS PS2 16.12, E.Č. BS618YB, na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 450,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 

 

 

 



VOZIDLO č.7 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 

3501 kg do 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  PRAGA V3S Fek 3,5 - fekálna cisterna  

Výrobca:  PRAGA  

Rok výroby:  1988  

Zdvihový objem valcov motora:  7412 cm3  

Maximálny výkon motora:  72 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  10700 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  11.11.1988  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  11.11.1988  

Evidenčné číslo:  BS833AO  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  CBX16289  

Osvedčenie OEV časť II:  PC335249  

Platnosť TK:  neplatná alebo nedokladovaná  

Posledná platnosť TK do:  26.9.2018  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  26.9.2018  

Počet najazdených km:  17890  

Všeobecná hodnota vozidla PRAGA V3S Fek 3,5 - fekálna cisterna, E.Č. BS833AO, na základe 

posudku so započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 

1000,00€,čo je zároveň najnižšia cena.

 



VOZIDLO č.8 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou 

nad 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  ŠKODA 706 MTSP 24 NK  

Výrobca:  ŠKODA  

Rok výroby:  1988  

Zdvihový objem valcov motora:  11940 cm3  

Maximálny výkon motora:  148 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  16000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  9.12.1988  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  9.12.1988  

Evidenčné číslo:  BS640AD  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Šedá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  CIG85135  

Osvedčenie OEV časť II:  PC869334  

Platnosť TK do:  27.5.2021  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  26.7.2020  

Počet najazdených km:  nezistený  

Všeobecná hodnota vozidla ŠKODA 706 MTSP 24 NK, E.Č. BS640AD, na základe posudku so 

započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 500,00€, čo je 

zároveň najnižšia cena. 

 



VOZIDLO č.9 :  
Kategória vozidla:  

5. Traktory, pojazdné a účelové stroje 

(kategórie T, C, S, P, V)  

Podkategória vozidla:  5.1 kolesové traktory (kategória T)  

Značka a typ vozidla:  ZETOR 8045  

Výrobca:  ZETOR  

Rok výroby:  1983  

Zdvihový objem valcov motora:  4562 cm3  

Maximálny výkon motora:  57 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  6970 kg  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  13.7.1983  

Evidenčné číslo:  BS625AA  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Červená  

Technický preukaz č:  AG833449  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  19.4.2019  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  19.4.2019  

Počet najazdených km:  1523  

Všeobecná hodnota vozidla ZETOR 8045, E.Č. BS625AA, na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 3800,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 



VOZIDLO č.10 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.4 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou 

nad 12000 kg používané v diaľkovej doprave a 

spĺňajúce medzinárodné normy a predpisy  

Značka a typ vozidla:  LIAZ FZ 13.18  

Výrobca:  LIAZ  

Rok výroby:  1996  

Zdvihový objem valcov motora:  6595 cm3  

Maximálny výkon motora:  135 kW  

Predpísané palivo:  nafta  

Celková hmotnosť:  13000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  20.12.1996  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  20.12.1996  

Evidenčné číslo:  BS617AX  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Šedá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV č:  PE926552  

Platnosť TK:  neplatná alebo nedokladovaná  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  12.3.2020  

Počet najazdených km:  211303  

Všeobecná hodnota vozidla LIAZ FZ 13.18, E.Č. BS617AX, na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 700,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 

 



VOZIDLO č.11 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 

3501 kg do 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  AVIA 30 MP13  

Výrobca:  AVIA  

Rok výroby:  1973  

Zdvihový objem valcov motora:  3319 cm3  

Maximálny výkon motora:  59 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Celková hmotnosť:  5190 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  11.12.1973  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  11.12.1973  

Evidenčné číslo:  BS197AT  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  COG56988  

Osvedčenie OEV časť II:  PD215924  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  14.5.2019  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  14.5.2019  

Počet najazdených km:  nezistený  

Všeobecná hodnota vozidla AVIA 30 MP13, E.Č. BS197AT, na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 450,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 



VOZIDLO č.12 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.2 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou od 

3501 kg do 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  AVIA A21T  

Výrobca:  AVIA  

Rok výroby:  1996  

Zdvihový objem valcov motora:  3596 cm3  

Maximálny výkon motora:  65 kW  

Predpísané palivo:  NM  

Užitočná hmotnosť:  2470 kg  

Celková hmotnosť:  4300 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  2.4.1996  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  2.4.1996  

Evidenčné číslo:  BS902AO  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  Modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  ASV60690  

Osvedčenie OEV časť II:  PB335389  

Platnosť TK:  neplatná alebo nedokladovaná  

Posledná platnosť TK do:  14.3.2020  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  14.3.2020  

Počet najazdených km:  102173  

Všeobecná hodnota vozidla AVIA A21T, E.Č. BS902AO, na základe posudku so započítaním 

nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 350,00€, čo je zároveň najnižšia 

cena. 

 



VOZIDLO č.13 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 

3500 kg  

Značka a typ vozidla:  Škoda Felicia 1.3 LX PICK-UP  

Výrobca:  Škoda  

Rok výroby:  1997  

Zdvihový objem valcov motora:  1289 cm3  

Maximálny výkon motora:  40 kW  

Predpísané palivo:  benzín  

Celková hmotnosť:  1510 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  1.1.1997  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  1.1.1997  

Evidenčné číslo:  BS179AP  

Počet držiteľov vozidla:  nepreukázateľný  

Farba vozidla:  modrá  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  nezistené  

Osvedčenie OEV časť II:  nezistené  

Platnosť TK:  neplatná  

Posledná platnosť TK do:  28.9.2015  

Platnosť emisnej kontroly:  neplatná  

Posledná platnosť emisnej kontroly do:  28.9.2015  

Počet najazdených km:  183700  

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Felicia 1.3 LX PICK-UP, E.Č. BS179AP, na základe posudku so 

započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 130,00€, čo je zároveň 

najnižšia cena. 

 



  naša značka : 288-001/2020 

VOZIDLO č.14 :  
Kategória vozidla:  

4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá 

a ich modifikácie na podvozkoch uvedených 

vozidiel (kategória N)  

Podkategória vozidla:  4.3 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou 

nad 12000 kg  

Značka a typ vozidla:  Renault Premium 270D Komunálne  

Výrobca:  Renault  

Rok výroby:  2004  

Zdvihový objem valcov motora:  6174 cm3  

Maximálny výkon motora:  195 kW  

Predpísané palivo:  nafta  

Celková hmotnosť:  26000 kg  

Dátum prvej evidencie v SR:  16.2.2005  

Dátum prvého uvedenia do prevádzky:  16.2.2005  

Evidenčné číslo:  BS841AG  

Počet držiteľov vozidla:  1  

Farba vozidla:  Biela  

Technický preukaz č:  vydané len osvedčenie o evidencii  

Osvedčenie OEV časť I:  nezistené  

Osvedčenie OEV časť II:  SC832583  

Platnosť TK:  nedokladovaná  

Platnosť emisnej kontroly:  nedokladovaná  

Počet najazdených km:  Cca 88.000 

Všeobecná hodnota vozidla Renault Premium 270D Komunálne, E.Č. BS841AG, na základe 

posudku so započítaním nákladov na posudok, predstavuje čiastku vrátane 20.00% DPH 

3800,00€, čo je zároveň najnižšia cena. 

 


