
Príloha k výzve na predkladanie ponúk 

 

Opis predmetu zákazky – interiérové vybavenie pre projekt s názvom: Rekonštrukcia a prístavba 

Materskej školy  v Nacinej Vsi 

________________________________________________________________________________________ 

Interiérové vybavenie  

P
o

r.
 č

.  
  

Označenie položky Opis, technická špecifikácia a ich požiadavky 
Merná  

jednotka 
(MJ) 

Množstvo spolu   
MJ  

1 nábytková zostava  

rozmer (š x h x v):  min 450 cm x 40cm x 160 cm 
korpus -  materiál:  DTD hrúbky: min 18 mm 
ohranená ABS hranou hrúbky: min. 2 mm 
zadná strana z  materiálu:  Sololit hrúbky: min. 3 mm 
farba: dvierka: zelené, žlté, oranžové 
dekor: BUK 
úchytky: drevené 

ks 1 

2 písací stôl pre deti pod PC  

rozmer (š x h x v): min.120 cm x 60 cm x  70 cm 
korpus - materiál:  DTD hrúbky: min 18 mm 
ohranená ABS hranou hrúbky: min. 2 mm 
pracovná  - horná doska: materiál:  DTD  hrúbky: min18 mm, ABS hr.2 mm 
farba:  prírodná 
dekor: BUK  
úchytky: kovové  
zásuvka:  DTD 

ks 1 

3 písací stôl pre učiteľku  

rozmer (š x h x v): min 120 cm x 60 cm x 70 cm 
korpus - materiál: DTD  hrúbky min 18 mm 
ohranená ABS hranou hrúbky: min 2 mm 
pracovná - horná doska: materiál: DTD hrúbky: min.18 mm ABS hr. 2 mm 
farba:  prírodná  
dekor: BUK  
úchytky: kovové  
zásuvka:  DTD 
kontajner:  DTD  

ks  2 

4 stolička pre učiteľku výškovo nastaviteľná, materiál : koženka, výška sedu min.49 cm ks 2 

5 stôl detský (6 uholník) - doska  

Rozmer::  min. 135 cm x  120 cm  
horná doska: materiál:  DTD hrúbky: min.18 mm.  ABS hr. 2 mm 
farba:  prírodná  
dekor: BUK 

ks 9 

5a nohy k stolu (po 6 ks) 

rozmer (š x h x v): min. 4 cm x  4 cm x  59 cm, ohranená ABS hranou min. 2 
mm 
farba: prírodná  
dekor: BUK 

súbor   9 

6 stôl detský - obdĺžnik 

rozmer: min. 120 cm x  60 cm  
horná doska: materiál:  DTD hrúbky: min.18 mm,  ABS hr. 2mm 
farba:  prírodná  
dekor: BUK 

ks 7 

7 nohy k stolu (po 4 ks) 

rozmer (š x h x v): min. 4 cm x  4 cm x  59 cm, ohranená ABS hranou min. 2 
mm 
farba: prírodná  
dekor: BUK 

súbor 7 

8 stolička detská ( trieda ) 

šírka:   min. 35 cm 
výška: min 35  cm 
konštrukcia: materiál:  BUK farba: BUK  
materiál sedáka: BUK-preglejka , farba: BUK 

ks 43 

9 stolička detská (jedáleň ) 

šírka:   min. 35 cm 
výška: min 35  cm 
konštrukcia: materiál:  BUK farba: BUK  
materiál sedáka: BUK-preglejka , farba: BUK 

ks 40 
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10 šatňová skrinka s lavičkou 

rozmer (d x š x v): min. 130cm x  40 cm x 115 cm 
korpus - DTD  hrúbky: min.  18 mm 
ohranená ABS hranou hrúbky: min. 2 mm 
zadná strana z  materiálu: soloit  hrúbky: min. 2 mm 
farba: prírodná  
dekor: BUK 
počet háčikov: dvojháčik materiál: kov 
lavička:  DTD 
počet detí:5  

ks 5 

11 dvierka ku skrinkám  prevedenie MDF ks 25 

12 kúpeľňová polička  materiál DTD pre 5 detí (šírka min. 1300 mm) ks 5 

13 sedačka detská  

šírka: min. 100 cm  
výška: min. 50 cm,  
výška sedáku:  min.30 cm 
hĺbka sedáku: min. 30 cm  
konštrukcia: materiál: drevená  materiál sedáku: koženka 

ks 1 

14 kreslo detské 

šírka: min.50 cm 
výška: min.50 cm 
výška sedáku: min.30 cm 
hĺbka sedáku: min. 30 cm 
konštrukcia: materiál: drevená  
materiál sedáka: koženka  

ks 2 

15 polica na knihy  
rozmer: min. 75x40x90 cm, 
materiál: DTD, 
farebné prevedenie: BUK 

ks 2 

16 koberec 
materiál 100% nylón s gélovou protišmykovou spodnou vrstvou, rozmer 
min 6 m x 4m 

ks 2 

17 stolík na výtvarné potreby  rozmer: min75 x 80 x 40 cm (š x v x h). Materiál DTD farba : BUK ks 1 

18 molitanová zostava (14 ks)  materiál :koženka  zostava 2 

19 podsedáky rozmer: min. 30x30x5 cm, poťahový materiál: koženka ks 25 

20 obliečky 
materiál: 100% bavlna, vhodné pre citlivú pokožku malých detí 
sila textových priadzi obliečok: (o/ú) min. 25,5/22.  
gramáž materiálu: min. 145 g/m2.  

ks 25 

21 lehátko stohovateľné 
rozmer: min. 1350x650x240 mm, 
materiál: buk, 
farba: prírodná, stohovateľné 

ks 63 

22 matrac rozmer: 1300x600x80 mm, poťahová látka: nepremokavá ks 43 

23 paplón + vankúš 

balenie:  
1 ks prikrývka: 90x130cm, tepelný komfort: hrejivá - antialergická 
1 ks vankúšik: 45x60cm 
Farba: Biela 

ks 25 

 


