
Príloha č. 3 zmluvy

Podrobný rozpočet projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku

(súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka 

obsahuje/neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v 

prípade relevantnosti identifikácia výšky výdavkov súvisiacich s obstaraním 

predmetu zákazky)

Aktívny príjem

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 43 991,33 43 991,33

Linka na testovanie vozidiel s s rôznym typom pohonu pri preberaní vozidiel na 

montáž plynových zariadení a  ostatné opravy. Taktiež bude slúžiť na odovzdávanie 

vozidiel zo servisu. Linka pozostáva z častí: centrálny – komunikačný pult, tester 

tlmičov, tester bŕzd, tester vôle náprav, odsávanie výfukových plynov, prejazdová 

geometria. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu 

zákazky (náklady na inštaláciu na úrovni 950,- EUR a náklady na dopravu na úrovni 

525,- EUR).

Automatický merač  hĺbky dezénu

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 8 391,33 8 391,33

Automatický prejazdový merač hrúbky dezénu realizuje meranie v 3 miestach na 

každom kolese a prenáša namerané údaje do do riadiacej jednotky (PC). 

Pneumatiky okrem bezpečnosti výrazne ovplyvňujú aj výkon a dojazd vozidiel s 

alternatívnym pohonom. Stav pneumatík zohráva pri alternatívnych pohonoch 

mimoriadny význam pre bezporuchovú prevádzku a náklady spojené s prevádzkou 

vozidla. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu 

zákazky, ich výšku však nie je možné určiť, nakoľko vo všetkých relevantných 

ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých položiek.

Výkonová stolica pre traktory

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 34 297,18 34 297,18

Výkonová stolica bude slúžiť pri montáži dieselgasových systémov do traktorov a 

poľnohospodárskych, pracovných a stavebných strojoch s náhonom cez kardan. 

Zároveň je možné zariadenie využívať pri meraniach a úpravách výkonov, 

optimalizácii software riadiacej jednotky a  servise traktorov a ďalžích vozidiel s 

náhonom cez kardan. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním 

predmetu zákazky (náklady na inštaláciu na úrovni 990,- EUR a náklady na dopravu 

na úrovni 630,- EUR).

Výkonová stolica pre osobné autá

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 47 995,00 47 995,00

Výkonová stolica bude slúžiť pre nastavovanie a meranie motorov vozidiel do 3,5 

tony po montážach plynových zariadení, meraniach a úpravách výkonov, software. 

Taktiež pri servise  a opravách  vozidiel s elektrickým, plynovým ale aj benzínovým a 

naftovým pohonom. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním 

predmetu zákazky, ich výšku však nie je možné určiť, nakoľko vo všetkých 

relevantných ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých položiek.

Hlavná aktivita projektu - Rozvoj existujúceho MSP

Výdavky na nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa
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Vybavenie klampiarskej dielne

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 19 387,65 19 387,65

Klampiarska dielňa sa bude využívať na výrobu držiakov častí plynových zariadení, 

plynových nádrží, pri montážach plynových zariadení, ale taktiež pri servise  a 

opravách  vozidiel s elektrickým, plynovým ale aj benzínovým a naftovým 

pohonom. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu 

zákazky, ich výšku však nie je možné určiť, nakoľko vo všetkých relevantných 

ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých položiek.

Zariadenie na testovanie a opravu vstrekovačov Benzín/LPG

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 12 105,33 12 105,33

Technologické zariadenie  s príslušenstvom na testovanie elektromagnetických a aj 

piesoelektrických vstrekovačov paliva benzín a LPG pre vstrekovania s technológiou 

priameho a nepriameho vstreku.  Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s 

obstarávaním predmetu zákazky (náklady na inštaláciu a dopravu spolu na úrovni 

170,- EUR).

Zdvihák hydraulický

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 2,0 16 117,58 32 235,15

Zdviháky hydraulické, piestové, kazetové pre osadenie do zeme alebo na zem.  

Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu zákazky 

(náklady na inštaláciu na úrovni 620,- EUR a náklady na dopravu na úrovni 820,- 

EUR).

Geometria bezdotyková

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 30 099,33 30 099,33

Zariadenie určené na bezdotykové meranie geometrie vozidiel pomocou digitálnej 

technológie a CCD kamier s vysokou mierou presnosti. Optimálne nastavenie kolies 

zohráva pri alternatývnych pohonoch mimoriadny význam pre bezporuchovú 

prevádzku a náklady spojené s prevádzkou vozidla. Uvedená položka obsahuje 

výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu zákazky, ich výšku však nie je možné 

určiť, nakoľko vo všetkých relevantných ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté 

do jednotlivých položiek.

Servis kolies

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 35 853,22 35 853,22

Technologické zariadenie bude slúžiť pri opravách a testovaniach kolies vozidiel, ale 

taktiež pri pneuservise  vozidiel s elektrickým, plynovým ale aj benzínovým a 

naftovým pohonom. Správne nastavené kolesá vozidiel zohrávajú pri alternatívnych 

pohonoch mimoriadny význam pre bezporuchovú prevádzku a náklady spojené s 

prevádzkou vozidla. Vzhľadom na modernú technológiu, využívanú v osobných, 

nákladných automobiloch a autobusov, je správne nastavenie kolies ako pohyblivej 

časti vozidla nesmierne dôležité. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s 

obstarávaním predmetu zákazky (náklady na inštaláciu na úrovni 100,- EUR a 

náklady na dopravu na úrovni 150,- EUR).

Zariadenia na odsávanie pri povrchovej úprave dielov s infražiaričom 

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 27 830,93 27 830,93

Odsávacie zariadenie pre odsávanie výparov počas ošetrovania povrchovej úpravy 

kovov nástrekom. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním 

predmetu zákazky (náklady na inštaláciu na úrovni 3.500,- EUR, náklady na dopravu 

sú zahrnuté v cene technologického celku).

Diagnostické centrum

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 22 507,92 22 507,92

Diagnostické centrum na identifikáciu, zistenie a odstraňovanie závad pri 

elektrických, elektronických opravách a úpravách vozidiel s dieselgasovým, 

elektrickým, plynovým ale aj benzínovým a naftovým pohonom, na úpravu SW a 

výkonov riadiacich jednotiek pri meraniach na výkonových stoliciach. Uvedená 

položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním predmetu zákazky, ich výšku 

však nie je možné určiť, nakoľko vo všetkých relevantných ponukách sú tieto 

výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých položiek.
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Vybavenie mobilnej dielne

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 26 875,00 26 875,00

Vybavenie mobilnej dielne bude slúžiť na servis a opravy  nutného servisu 

plynových zariadení, dieselgasových systémov, opravy osobných a nákladných 

vozidiel s dieselgasovým pohonom, ale aj vozidiel s elektrickým, plynovým, 

benzínovým a naftovým pohonom v prípadoch, že je nutný výjazd k vozidlu mimo 

priestory prevádzky. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s obstarávaním 

predmetu zákazky, ich výšku však nie je možné určiť, nakoľko vo všetkých 

relevantných ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých položiek.

Zariadenie na testovanie a opravu dieslových vstrekovačov   

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

ks 1,0 30 663,56 30 663,56

Technologické zariadenie  s príslušenstvom na testovanie elektromagnetických a aj 

piesoelektrických vstrekovačov paliva nafty pre vstrekovania s technológiou 

priameho a nepriameho vstreku. Uvedená položka obsahuje výdavky súvisiace s 

obstarávaním predmetu zákazky, ich výšku však nie je možné určiť, nakoľko vo 

všetkých relevantných ponukách sú tieto výdavky priamo zahrnuté do jednotlivých 

položiek.

372 232,93

372 232,93

Spolu

Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)
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