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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(ďalej len Výzva) 

 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre: 

 zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO  NIE  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Koškovce 
Poštová adresa Koškovce 11 
Mesto Koškovce 
PSČ 06712 
IČO 00323179 
DIČ 2021232697 
IČ DPH - 
Kontaktná osoba Mgr. Ladislav Mackanič, osoba poverená realizáciou verejného 

obstarávania 
tel. č.  +421 910 722 129 
e-mail vo@businessupdate.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ www.koskovce.sk 

 

2. Identifikácia projektu 

Názov projektu Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce 

Číslo ITMS2014+ 302021K397 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 
 

3. Názov zákazky  

Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Koškovce – NÁBYTOK 
 

4. Druh zákazky  

Tovar 
 

5. Stručný opis predmetu zákazky  

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku nábytku do odborných učební základnej školy, 
ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektu spolufinancovaného 
z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. 
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Podrobná špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v Prílohe 1 tejto výzvy na predloženie cenovej 
ponuky. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
Školský nábytok 39160000-1 

 

7. NUTS kód 

SK041, Prešovský kraj 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: 20 115,06 EUR bez DPH. 

 
9. Zdroj finančných prostriedkov 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Predmet zákazky bude spolufinancovaný 
z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obstarávateľa. Kód výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok: IROP-PO2-SC222-2016-13. 

 

10. Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:  

Miestom umiestnenia predmetu zákazky je: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134, Koškovce 134 
06712 Koškovce, Slovenská republika. Termín dodania predmetu zákazky je do 30 kalendárnych dní od doručenia 
výzvy respektíve objednávky na dodanie predmetu zákazky dodávateľovi. 

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky 

Záujemca predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej 
častí. 

 

12. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii a možnosti ponúknutia ekvivalentného tovaru 

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. 
Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne 
a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný 
tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií. 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená: 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do 16.12.2019 do 13:00 hod na adresu uvedenú v bode 1 tejto 
Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne 
nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

 

14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 

do 30.06.2020 
 

15. Podmienky pre predkladanie ponúk a ich obsah 

 poštou 
 osobne 
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 e-mailom 
 

Uchádzač je fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu, ktorá je 
predmetom zákazky a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady 
a údaje: 
• Titulný list ponuky 

Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 5, ktorú upraví na 
základe predložených dokumentov, dokladov a iných náležitostí. 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 2 časť: 
„Identifikačné údaje uchádzača“ tejto Výzvy. 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČDPH (v prípade, 
ak uchádzač nie je platiteľom DPH túto kolónku ponechá prázdnu), telefón, e-mail, kontaktná osoba.  

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 2 časť: „Návrh na plnenie kritéria“ tejto Výzvy. 
Predložením podpísaného formuláru čestne vyhlasuje, že ocenené predmety zákazky spĺňajú minimálnu 
technickú špecifikáciu požadovanú verejným obstarávateľom. 

• Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 
U právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, iné 
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia, alebo 
relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov). 

• Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 
Uchádzačom na vyznačených miestach doplnené a štatutárnym zástupcom, alebo poverenou osobou 
podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača. 

• Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy 
Predkladá len uchádzač ktorý ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky ako celok, na výzvu 
verejného obstarávateľa. 
Vyzvaným uchádzačom predložený a na príslušných miestach doplnený a podpísaný návrh Zmluvy bude 
upravený v súlade s ním predloženou cenovou ponukou. 
V prílohe č. 1 Zmluvy uchádzač pri každej položke uvedie obchodný názov ponúkaného produktu, jeho 
výrobcu, ako aj jeho podrobnú technickú špecifikáciu. Na základe takto uvedených skutočností 
obstarávateľ posúdi, či ponúkaný tovar spĺňa minimálne technické požiadavky uvedené v tejto Výzve 
a v prípade ich splnenia uzavrie s víťazným uchádzačom Zmluvu.  
V súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy zmluvy: 
Príloha č. 2: Rozpočet, 
Prílohu č. 3: Rozpočet v editovateľnom formáte na CD (napr. MS Excel) 

  
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku. 
Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke 
aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad 
v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 
Uchádzač predkladá ponuku v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa 
uvedenej v bode 1 tejto Výzvy viditeľne označí obal nadpisom: „NÁBYTOK – NEOTVÁRAŤ“. 

 

16. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena 
skupiny osobitne. 
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17. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží doklady podľa bodov 17.1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto bodov Výzvy, 
bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. 

 
17.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 

alebo obchodného registra.  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e 
zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 
b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad 
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na webovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená. 
 

18. Spôsob určenia ceny 

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, 
respektíve konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa Prílohy 2 tejto Výzvy. Uchádzač je povinný 
do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovanými službami. 

 
Cena ponúknutá musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet 
zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdŕžania, resp. zverejnenia Výzvy. 

 

19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:  

 Najnižšia cena spolu za predmet zákazky s DPH 
 Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

 Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu  
 

20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

 Objednávka 

 Zmluva 

 Rámcová dohoda 

 Iné 
 

21. Otváranie ponúk 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 14 tejto Výzvy budú otvorene na 
adrese sídla verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy dňa 16.12.2019 o 16:00. Verejný obstarávateľ 
neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

 

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že 
neuspeli. Neúspešným uchádzačom v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného 
uchádzača. 
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23. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie, pričom následne nebude víťaznému uchádzačovi vystavená objednávka; 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola doručená ani 

jedna ponuka; 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie; 
• nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám; 
• neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený 

verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky; 
• vystaviť objednávku na zhotovenie diela len úspešnému uchádzačovi, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri 

partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje. 
 

24. Vysvetľovanie 

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve, alebo v inej sprievodnej dokumentácií verejný obstarávateľ bezodkladne 
oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 

25. Komunikácia 

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 
nástrojov komunikácie. Elektronická adresa pre komunikáciu je uvedená v bode 1 Výzvy. 

 

26. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 
• Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 
• Úrad vládneho auditu; 
• Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; 
• Kontrolné orgány Európskej únie; 
• Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 
• Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 
Koškovce, 05.12.2019 
 
 
 
 

............................................................................ 
Ing. Vladimír Babič, starosta obce 

 
Prílohy: 
Príloha 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor 
Príloha 3. Návrh kúpnej zmluvy – vzor 
Príloha 4. Čestné vyhlásenie – vzor 
Príloha 5. Titulný list ponuky – vzor  
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

p.č. Názov položky Popis položky mj počet mj 

55 
Učiteľská katedra  so 
stoličkou - odborná 
učebňa techniky 

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa 
pre učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu 
min. 50×50×2 mm, rám 30×20×2 mm, pracovná laminodoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS 
hranami. Povrchová úprava – vypaľovací lak z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým 
kontajnerom z celozváranej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok. Minimálny rozmer 
stola má byť  1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne 
vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým 
piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky 
kategórie „C”. Voliteľné farebné prevedenie. 

ks 1 

56 
Pracovisko učiteľa - 
odborná učebňa 
techniky 

Dielenské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť 
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúska), úložný priestor na 
odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer pracoviska 150x60x115 cm (š x h x v). 
Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z 
min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. 
Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, 
následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať 
zrazené hrany. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického 
rozvodu dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, 
istený prúdovým chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska má byť 
vyvedená  3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Stavebnicové 
zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s 
nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny posuv, má 
obsahovať min. príslušenstvo:  trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, 
sústružnícky nôž a videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, 
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.  

ks 1 

57 

Kovové skrine na 
odkladanie náradia - 
odborná učebňa 
techniky 

Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej 
konštrukcie z oceľového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí 
dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie min.: 4 police , nosnosť police min. 50 
kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h): 
780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.  

ks 2 

58 

Pracovisko žiaka na 
obrábanie dreva - 
odborná učebňa 
techniky 

Dielenské pracovisko na obrábanie dreva. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má 
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť 
medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A,  zdroj 12 V, 
držiak nástroja, dlátko, trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane,  podpora pre 
nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine ), úložný priestor na 
odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 
140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na 
pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných 
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a 
police majú byť  vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú 
byť  osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne 
lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. 
Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a 
siahať do výšky min. 1120 mm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z 
elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom 
na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať 
bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, 
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.  

ks 5 
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59 

Pracovisko žiaka na 
obrábanie kovu - 
odborná učebňa 
techniky 

Dielenské pracovisko na obrábanie kovu. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má 
obsahovať min. brúsku na obrábanie kovu (parametre: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 
min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min.,  pozdĺžny posuv,  
trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot,  nástroj, sústružnícky nôž, 
upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie 
nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min. 
140x60x112cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na 
pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných 
kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a 
police majú byť  vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú 
byť  osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne 
lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. 
Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a 
siahať do výšky min. 112 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z 
elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom 
na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať 
bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, 
otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.  

ks 5 

60 Stolička kovová, 
otočná, dielenská 

Dielenská stolička, kovová konštrukcia z plochooválu s klzákmi so širokou dosadacou plochou, 
klzáky nezanechávaju farebne stopy na PVC gume.Sedák je vyrobený z lepeného masívneho 
dreva ošetrený lakom, stolička je otočná nastaviteľná pomocou kovovej šroubovice v rozsahu 
min. 360-470 mm.  

ks 16 

98 Pracovisko učiteľa - 
NÁBYTOK 

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa . 
Katedra učiteľa pre odbornú učebňu  má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej 
konštrukcie a kontajner min 3 zásuvkový a výškovonastaviteľné nožičky, zástena z čelej strany 
stola. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18mm,  rozmer min. 1300 x 600 x 750 mm, 
hrana ABS min. 2 mm, stôl s rektifikaciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne 
vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým 
piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky 
kategórie „C”. Voliteľné farebné prevedenie. 

ks 1 

99 Žiacky stôl Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave 
podľa požiadavky uživateľa. Rozmer min. 1300x600x750 mm  ks 9 

100 Stolička/taburet pre 
žiaka 

Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou oválneho profilu, sedák a operadlo 
čalunené látkou s min 100 000 cyklov oteruvzdornosť. Možnosť stohovania stoličiek. ks 17 

11 Stolička pre 
knihovníka 

Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná 
výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach ks 1 

12 Knihovnícky regál 
Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x680x360 mm,  Materiál LDTD hrúbky min. 18 mm, s 
hranou ABS min. 2 mm, konštrukcia korpusu pevná lepená nerozoberateľná! Police 
prestaviteľné. Počet políc: min. 4. Voliteľné farebné prevedenie. 

ks 15 

13 Knihovnícky regál na 
časopisy 

Minimálna špecifikácia, rozmer 1500x1160x360 mm,  Materiál LDTD hrúbky min. 18 mm, s 
hranou ABS min. 2 mm, korpus pevne lepený nerozoberateľný spoj. Počet políc: min. 3. 
Voliteľné farebné prevedenie. 

ks 1 

14 Knihovnícky vozík 
Minimálna špecifikácia, rozmer min. 600x400x760 mm,  Materiál LDTD hrúbky min. 18 mm s 
hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, mobilný s možnosťou zabrzdenia 
koliesok. 

ks 1 

15 Stoly do študovne 
Minimálna špecifikácia, rozmer min. 800x600x750 mm,  Materiál LDTD hrúbky min. 18 mm, s 
hranou ABS min. 2 mm, Voliteľné farebné prevedenie, s možnosťou vytvorenia variabilných 
zostáv. 

ks 20 

16 Stolička do študovne 
Minimálna špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný na čierno (profil 
ovál), stohovateľná (5 ks), sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg. Poťah látka 
"C" min. 100 000 cyklov. 

ks 20 

 


