
P.č. Názov položky Špecifikácia položky 
Merná 

jednotka
Množstvo

Jednotková 

cena bez DPH

Cena spolu 

bez DPH

1 Žiacky stôl do jazykovej učebne Minimálna špecifikácia žiacky stôl - Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej 

úprave min. umakart s bukovým náglejkom. Rozmer min. 1300x600x750 mm. 8 stolov v učebni.

ks 8,000 97 776,00 €             

2 Pracovisko učiteľa Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre jazykovú

učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor

- min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná

doska minimálne z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer min. 1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl

s aretáciou. 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”.

ks 1,000 166 166,00 €             

3 Stolička/taburet pre žiaka Minimálna špecifikácia stolička/taburet - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a

operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie. 16 stoličiek do učebne.

ks 16,000 49 784,00 €             

4 Stôl pre knihovníka Minimálna špecifikácia - sada 3 stolov pre knihovníka minimálne písací, pod pc a oblúkový, materiál LTD , rozmer min. 760x2500x700 mm, hrany ABS, hrúbka 

pracovnej dosky min. 22mm.

ks 1,000 313 313,00 €             

5 Knihovnícke regály Minimálna špecifikácia, rozmer 1800x580x360mm, Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa. ks 15,000 87 1 305,00 €         

6 Knihovnícky vozík Minimálna špecifikácia, rozmer min. 600x400x760mm,  Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podľa požiadaviek 

zadávateľa, mobilný s možnosťou zabrzdenia koliesok.

ks 1,000 41 41,00 €               

7 Stoly do študovne Minimálna špecifikácia, rozmer min. 500x500x760mm,  Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podľa požiadaviek 

zadávateľa, s možnosťou vytvorenia variabilných zostáv.

ks 16,000 34 544,00 €             

8 Stoličky 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".

ks 16,000 19 304,00 €             

9 Stolička a pracovisko pre školského 

knihovníka

Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach. ks 1,000 53 53,00 €               

10 Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, 

kontajner) 

Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie má byť minimálne z pevnej kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku 

na

kvalitných výsuvoch a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 22mm,   rozmer   min.

1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s aretáciou. Polyuretánová stolička učiteľa, pevný uhol operadla, nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, 

plynový piest.

ks 1,000 218 218,00 €             

11 Mobilné laboratórne pracovisko 

učiteľa 

Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min.

1800x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko má byť vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných 

bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky   3mm. 

Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa majú otvárať do min. do 90°.

Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým 

vypaľovacím lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť   v zhode s platnými STN (EN). 

Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného 

materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na 

pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod   vody do batérie má byť riešený s možnosťou 

pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v 

učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A.   Elektropanel učiteľa má byť   zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer   max. 150x300mm, materiál nerez 

s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou.     Elektropanel musí zodpovedať platným 

bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a 

prístrojov.   Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod na obsluhu v 

slovenskom jazyku.

ks 1,000 1099 1 099,00 €         



12 Mobilné laboratórne pracovisko žiaka Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná 

plocha z chemicky odolného materiálu.Pracovisko má byť vyrobené s

pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies

opatrených brzdou. Nosná konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy,

police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka majú byť minimálne z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách 

pracoviska majú byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min. hrúbky 

36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej 

nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s 

min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v 

učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu z chemicky odolného 

materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie má byť riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na 

napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má 

byť osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerez s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu 

majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky 

majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; Parametre zásuvky na DC - banánik 

4mm; 36A; čierny ( -) červený ( +) ; Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pracovisko má mať 

prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie 

učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovancí protokol a návod 

na obsluhu v slovenskom jazyku.

ks 8,000 754 6 032,00 €         

13 Bezpečnostná skriňa na chemikálie Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia min. z oceľového plechu

hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z 

pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm rozmer druhej skrine 

min. 900x350x1900mm.

ks 1,000 530 530,00 €             

14 Žiacky laboratórny stôl Minimálna špecifikácia stôl - kovová konštrukcia (dvojstôl), výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart 

s bukovým náglejkom. Rozmer min. 1300x600x750 mm. 8 stolov v učebni.

ks 8,000 97 776,00 €             

15 Laboratórna stolička pre žiaka Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne prostredie. ks 16,000 49 784,00 €             

13 725,00 €       

16 470,00 €       

Vo Zvolene 14.4.2020

Jozef Hulina-konateľ spoločnosti

Cena spolu bez DPH

Cena spolu s DPH 


