PREAMBULA
Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú všetky
dokumenty a informácie, ktoré poskytol Kupujúci vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk
(t.j. všetky podklady podľa písm.. Výzvy na predloženie ponuky č................... zo dňa............... ) (ďalej len
„Podkladová dokumentácia") a Predávajúcim predložená ponuka zo dňa..........
Predávajúci je úspešný uchádzač v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky vyhlásenej v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorej výzva na predloženie ponuky bola uverejnená dňa...........................vo Vestníku verejného
obstarávania číslo............................
Na základe víťaznej ponuky (ďalej len „ponuka predávajúceho" alebo aj „položková a cenová špecifikácia")
Predávajúceho v zadávaní vyššie špecifikovanej zákazky: „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl. Banská Bystrica - Školský

a laboratórny nábytok a vybavenie", uskutočnenej Kupujúcim podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa Zmluvné strany vzájomne dohodli, že
Predávajúci vykoná v súlade s Podkladovou dokumentáciou pre Kupujúceho dodanie a odbornú montáž
školského a laboratórneho nábytku vybraných základných škôl na území mesta Banská Bystrica, a ich
pripojenie na existujúce inžinierske, informačné a komunikačné siete a to v miesta dodania (ďalej aj ako
„predmet zmluvy"), v rámci projektov:
-

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica;
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14,
Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odbornej
polytechnickej učebne ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ Sitnianska 32, 974 11
Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica,
miesto dodania: ZŠ Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica,
miesto dodania: ZŠ Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Jána. Bakossa,
Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ J. Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného
Slovenského vysielača, Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ Slobodného slovenského vysielača, D.
Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných prírodovedných učební ZŠ Jozefa Gregora
Tajovského, Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská
Bystrica;

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica,
miesto dodania: ZŠ Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica,
miesto dodania: ZŠ Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

-

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20,
Banská Bystrica, miesto dodania: ZŠ Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica,

ktoré

budú

financované

pomocou

nenávratného

finančného

príspevku

Poskytovateľa

v rámci

Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov základných škôl (ďalej len „Poskytovateľ NFP"), výzvy s kódom IR0P-P02SC222-2016-13 (ďalej len „Výzva").
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1. Predávajúci

predáva

a Kupujúci

kupuje

školský

a

laboratórny

nábytok

a

vybavenie

včítane dopravy, montáže a pripojenia na existujúce inžinierske, informačné a komunikačné siete
v rámci vyššie uvedených projektov v súlade s „Podkladovou dokumentáciou", najmä s položkovou
a cenovou špecifikáciou. Predmet zmluvy zahŕňa aj všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné
alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej
dokumentácii, jej prílohách a prípadným písomným pokynom Kupujúceho. Predmet zmluvy je
rozdelený na 11 častí podľa jednotlivých projektov a miest dodania:

1.2.

A.

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica,

B.

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica,

C.

ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica,

D.

ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica,

E.

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica,

F.

ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica,

G. ZŠ Slobodného Slovenského vysielača,
Banská Bystrica,
H. ZŠ J. G. Tajovského, Banská Bystrica,
I.

ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica,

J.

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica,

K.

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica.

Podrobný opis predmetu zmluvy v zmysle článku 1 bod 1.1. obsahuje príloha č. 1 „Položková
a cenová špecifikácia" predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V cene
jednotlivých

položiek

v zmysle

prílohy

č.

1

sú

v súlade

s Podkladovou

dokumentáciou

a Položkovou a cenovou špecifikáciou zahrnuté všetky výdavky spojené s plnením predmetu tejto
zmluvy podľa bodu 1.1.
1.3.

Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú
v článku 2 bod 2.1 tejto kúpnej zmluvy.

1.4.

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná a dodá po častiach definovaných v článku 1 bod
1.1. tejto zmluvy, t.j. zabezpečí dodanie školského a laboratórneho nábytku a vybavenia podľa
podmienok jednotlivých projektov, ich dopravu, presun, odbornú montáž a inštaláciu/pripojenie na
inžinierske, informačné a komunikačné siete na mieste dodania, sprevádzkovanie a prípadne
odborné zaškolenie určených zamestnancov základných škôl na ich obsluhu.

1.5.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality plnenia predmetu zmluvy v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neupravuje
zmluva, platí až do prijatia vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia
príslušného orgánu (pokiaľ bude vydanie takéhoto rozhodnutia nevyhnutné), písomné stanovisko
Kupujúceho. Predávajúci je povinný toto stanovisko Kupujúceho rešpektovať a prípadné podmienky
v ňom uvedené dodržiavať.

1.6.

Ak by v priebehu realizácie predmetu zmluvy došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Kupujúcim
a Predávajúcim, nesmie dôjsť k zastaveniu plnenia predmetu zmluvy alebo jeho oneskoreniu alebo
inému ovplyvneniu realizácie plnenia zo strany Predávajúceho, pričom Predávajúci sa riadi
písomným stanoviskom kupujúceho, inak zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním
tejto povinnosti.

3

1.7.

Predávajúci sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
V prípade, že predmet kúpnej zmluvy bude vykonávaný iným subjektom v mene Predávajúceho
(subdodávateľom), Predávajúci má povinnosť predložiť Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich
podmienky účasti v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy do troch
(3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Predávajúci je povinný predložiť
Kupujúcemu kompletný zoznam všetkých subdodávateľov špecifikujúci aj popis činností, ktoré budú
jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade akejkoľvek zmeny je Predávajúci povinný do
troch (3) pracovných dní od vzniku takejto zmeny odoslať Kupujúcemu písomnú informáciu o tejto
zmene.
Článok 2
Cena a platobné podmienky

2.1.

Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1. za
dohodnutú cenu podľa § 3 ods. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
v hodnote:
168 831,30 eur bez DPH, 33 744,66 eur 20% DPH, 202 575,96 eur vrátane DPH
slovom: dvestodvatisícpäťstosedemdesiatpäť eur a devedesiatšesť centov
ktorá je stanovená v zmysle prílohy č. 1. "položková a cenová špecifikácia" predmetu zmluvy
v zmysle čl. 1 bod č. 1.1. a č. 1.2., a ktorá je počítaná na dve desatinné miesta s použitím
matematického zaokrúhľovania samostatne pre každú položku a zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia,
ktoré sú potrebné a budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým
v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Kupujúceho na realizáciu predmetu zmluvy.

2.2.

Predávajúci sa zaväzuje dohodnutú cenu za predmet zmluvy fakturovať samostatne po jednotlivých
častiach predmetu zmluvy, ktoré sú uvedené v čl. 1 bod 1.1. a každú faktúru Kupujúci uhradí zo
samostatného projektového účtu nasledovne:
A.

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica:
28 932,70 eur bez DPH, 5 786,54 eur 20% DPH, 34 719,24 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK11 7500 0000 0040 2503 3181

B.

ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica:
18 433,80 eur bez DPH, 3 686,76 eur 20% DPH, 22 120,56 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK98 7500 0000 0040 2482 5005

C.

ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica:
8 035,50 eur bez DPH, 1 607,10 eur 20% DPH, 9 642,60 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK04 7500 0000 0040 2503 3210

D.

ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica:
3 776,80 eur bez DPH, 755,36 eur 20% DPH, 4 532,16 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK10 7500 0000 0040 2503 3296

E.

ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica:
11 858,00 eur bez DPH, 2 371,60 eur 20% DPH, 14 229,60 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK55 7500 0000 0040 2503 3165

F.

ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica:
14 964,50 eur bez DPH, 2 992,90 eur 20% DPH, 17 957,40eur vrátane DPH,
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projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK32 7500 0000 0040 2503 3288
G.

ZŠ Slobodný Slovenský vysielač. Banská Bystrica:
■
14 664,80 eur bez DPH, 2 932,96 eur 20% DPH, 17 597,76 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK77 7500 0000 0040 2503 3157

H.

ZŠJ.G. Tajovského, Banská Bystrica:
11 681,00 eur bez DPH, 2 336,20 eur 20% DPH, 14 017,20 eur vrátane DPH,
projektový bankový účet vo formáte IBAN: SK29 7500 0000 0040 2503 3245

I.

ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica,
21 242,80 eur bez DPH, 4 248,56 eur 20% DPH, 25 491,36 eur vrátane DPH, projektový
bankový účet vo formáte IBAN: SK79 7500 0000 0040 2482 5056

J.

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica,
17 939,60 eur bez DPH, 3 587,92 eur 20% DPH, 21527,52 eur vrátane DPH, projektový
bankový účet vo formáte IBAN: SK06 7500 0000 0040 2503 3077

K. ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica:
-------------- ĽZ-2&3-8Q eur bez DPH, 3 456,76 eur 20% DPH, 20 740,56 eur vrátane DPH, projektový

Kúpna zmluva č. 1685/2021/ORA-IP
V

uzatvorená
zmysle ust. § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v

znení neskorších právnych predpisov

medzi:

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:

Ing. Vladimír Brieda - vedúci oddelenia investičnej výstavby
a riadenia projektov mestského úradu

vo veciach technických:

Ing. Dušan Kozák - referent oddelenia investičnej výstavby
a riadenia projektov mestského úradu

Telefón:
e-mail:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

048/4330 570, 048/4330,635
vladimir.brieda@banskabvstrica.sk.
dusan.kozak(S) banskabvstrica.sk.
Československá obchodná banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
00 313 271
2020451587

(ďalej len „Kupujúci")

a
Predávajúci:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach technických a zmluvných:
telefón:
e-mail:
bankové spojenie:
číslo účtu:

MONASTER, s.r.o.
Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03
Ing. Radovan Kováč
Ing. Radovan Kováč
Ing. Radovan Kováč

2.5.

Predávajúci nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom
upozornení Kupujúceho.

2.6.

Faktúry vyhotoví Predávajúci v súlade s platnou legislatívou a každú faktúru predloží Kupujúcemu
v 4 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
číslo faktúry, resp. daňového dokladu;
označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňažný ústav, číslo účtu;
IČO a DIČ Predávajúceho, IČO Kupujúceho;
označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu;
miesto a názov dodávky;
číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia;
zdaniteľné obdobie;
deň odoslania a deň splatnosti faktúry;
fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po
objektoch;
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Predávajúceho;
prílohou faktúry bude preberací protokol s prílohami v zmysle bodu 2.4.1. tohto článku.

2.7.

Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu na kúpnu cenu v súvislosti s realizáciou
predmetu zmluvy.

2.8.

Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu. Faktúry za jednotlivé ucelené časti diela podľa bodu 2.2. tohto článku, ktoré
budú podliehať režimu schvaľovania riadiacim orgánom podľa zmlúv o poskytnutí nenávratných
finančných prostriedkov budú splatné do 60 dní od doručenia faktúr Predávajúcim s výnimkou kedy
v uvedenej lehote Kupujúci ešte nemá finančné prostriedky poskytnuté príslušným riadiacim
orgánom pre IROP (ďalej „RO pre IROP") pripísané na účet Kupujúceho uvedené v bode 2.2. tohto
článku. V takomto prípade budú faktúry za jednotlivé ucelené časti predmetu zmluvy podľa bodu
2.2. tohto článku splatné do 3 pracovných dní od dňa pripísania finančných prostriedkov
poskytnutých RO pre IROP na projektové účty Kupujúceho definovaných v bode 2.2. tohto článku.
Predávajúci s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Ak Kupujúci nemá
finančné prostriedky určené na úhradu príslušných faktúr na príslušných projektových účtoch, nie
je po uplynutí lehoty splatnosti faktúr pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní
s úhradou ceny Predávajúcemu.

2.9.

V prípade, že Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške.

2.10. Cena uvedená vyššie podľa článku 2 bod 2.1. a bod 2.2. môže byť upravená len za predpokladu, ak
Riadiaci orgán pre IROP rozhodne o zmenách projektu, týkajúcich sa termínu realizácie, podmienok
realizácie, rozsahu aktivít a schváleného rozpočtu projektu alebo odsúhlasí Kupujúcim požadované
zmeny projektu, ktoré ovplyvnia výšku ceny za plnenie dohodnutú v článku 2 bod 2.1. a bod 2.2.
V takom prípade sa Predávajúci zaväzuje rešpektovať tieto zmeny bez nároku na náhradu škody
resp. ušlého zisku. Zmluvné strany uvedené zmeny upravia dodatkom k zmluve v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
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Článok 3
Termín plnenia, realizácia dodávky a prechod vlastníctva
3.1.

K začatiu realizácie predmetu zmluvy vyzve Kupujúci Predávajúceho písomne po častiach, pre každú
základnú školu samostatne. Termín začatia realizácie predmetu zmluvy začína plynúť nasledujúci
pracovný deň od doručenia písomných výziev Kupujúceho. Termín ukončenia realizácie predmetu
zmluvy je najneskôr 6 mesiacov od doručenia písomných výziev Kupujúceho, pre každú základnú
školu samostatne. Predávajúci berie na vedomie a akceptuje, že počas realizácie predmetu zmluvy
na konkrétnom mieste realizácie, môžu byť súbežne vykonávané práce a činnosti zo strany tretích
osôb, ktoré môžu mať vplyv na plynulosť časového harmonogramu realizácie predmetu zmluvy.

3.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na Kupujúceho po
zaplatení zmluvnej ceny samostatne pre každú základnú školu.

Článok 4
Podmienky plnenia predmetu zmluvy
4.1.

Kupujúci sa zaväzuje umožniť Predávajúcim určenej osobe prístup na miesto realizácie predmetu
zmluvy.

4.2.

Kupujúci sa zaväzuje počas realizácie predmetu tejto zmluvy poskytnúť Predávajúcemu nevyhnutnú
požadovanú súčinnosť.

4.3.

Kupujúci si vyhradzuje právo zvolať úvodné spoločné stretnutie s Predávajúcim z dôvodu záväznej
koordinácie činností na mieste realizácie predmetu zmluvy.

4.4.

Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky stanovené touto zmluvou. Predávajúci je
povinný riadiť sa najmä Podkladovou dokumentáciou, pokynmi Kupujúceho ako aj rozhodnutiami a
vyjadreniami poskytovateľa NFP. Predávajúci berie na vedomie a súhlasí stým, že pokyny
riadiaceho orgánu - Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, sú pre neho v rozsahu
plnenia podľa predmetu tejto zmluvy záväzné a tieto bude dodržiavať tak, ako by ich požadoval
Kupujúci.

4.5.

Predávajúci je povinný písomne upozorniť Kupujúceho na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od
neho prípadne prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu Kupujúci uložil na realizáciu plnenia
predmetu kúpnej zmluvy.

4.6.

Miesta plnenia predmetu zmluvy sú:
-

Základná škola Moskovská 2, Banská Bystrica, Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

-

Základná škola Spojová 14, Banská Bystrica, Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica

-

Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica

-

Základná škola Pieninská 27, Banská Bystrica, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

-

Základná škola Ďumbierska 17, Banská Bystrica, Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

-

Základná škola J. Bakossa, Banská Bystrica, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica
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-

Základná škola Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica, Skuteckého 8,974 01 Banská
Bystrica

-

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, Gaštanová 12, 974 09 Banská
Bystrica

4.7.

-

Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica

-

Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica

-

Základná škola Trieda SNP 20, Banská Bystrica, Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica,

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu
kúpnej zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a následne do 31.12.2028, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a.
b.

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c.

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi

d.

poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e.

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f.

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

a osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa NFP a ním
prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o
poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných
údajov predložených zo strany Kupujúceho a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého
NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane
dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Kupujúcemu v
Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so Zákonom o finančnej
kontrole a audite, a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na
mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej
osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Kupujúcemu návrh
správy z kontroly. Predávajúci je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou v zmysle správy z kontroly v lehote stanovenej Kupujúcim alebo oprávnenými
osobami na výkon kontroly. Predávajúci je zároveň povinný zaslať Kupujúcemu alebo osobám
oprávneným na výkon kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.
4.8.

Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o
príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona o finančnej
kontrole a audite

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Predávajúci je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto Zmluvy
a

príslušných

právnych

predpisov.

Predávajúci je

povinný

zabezpečiť

prítomnosť osôb

zodpovedných za realizáciu aktivít tejto Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh
výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite.
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4.9.

Predávajúci je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k predmetu Zmluvy minimálne do
31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb.
Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto
Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Kupujúceho Predávajúcemu o tom, že nastali
skutočnosti uvedené v Článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo
17. decembra 2013 (ďalej ako „Nariadenie EP"), a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ
NFP je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou
administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených Článkom 132
ods. 2., Nariadenia EP. Predávajúci je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na
výkon kontroly/auditu.

4.10. Predávajúci je povinný dojednať poistenie pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia
dodávky:
a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku kupujúceho a iných osôb v objektoch
základných škôl spôsobené činmi alebo nedbalosťou Predávajúceho;
b) poistenie proti poškodeniu tovarov a služieb v zmysle predmetu tejto zmluvy počas dodávky a
inštalácie.
4.11. Predávajúci predloží Kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní po začatí plnenia predmetu tejto
kúpnej zmluvy poistnú zmluvu na výšku min. do 100% výšky v zmysle čl.2, bod 2.1. tejto zmluvy,
alebo jej ekvivalent v cudzej mene; originál dokladu o zaplatení poistného alebo úradne overenú
kópiu dokladu o zaplatení poistného, alebo potvrdenie poisťovne o úhrade poistného (originál alebo
úradne overená kópia).
4.12. Predávajúci a iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia a na preukázanie technickej a odborne] kapacity zodpovedajú za plnenie zmluvy
spoločne.
4.13. Predávajúci je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných
súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
a)

prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov
verejného sektora,

b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a.) tohto bodu, u každého subdodávateľa a
navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia
s plnením predmetu tejto zmluvy,
c) oznamovať Kupujúcemu aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o
predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa
s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar a
poskytovaťslužby v rozsahu predmetu subdodávky.
4.14. Predávajúci je povinný uviesť kompletný zoznam svojich všetkých subdodávateľov spolu
s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii predmetu kúpnej zmluvy v Prílohe č.2
tejto Zmluvy. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Predávajúci
Kupujúcemu minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
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Predávajúci podľa § 41 ods. 1 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o
predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu kúpnej zmluvy.
Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č.2 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať
od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný
bezodkladne

poskytovať aktualizované

údaje

Kupujúcemu.

Ak

Predávajúci

chce

zmeniť

subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa
poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v
akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Článok 5
Protokolárne odovzdanie
5.1.

Predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy prevezme Kupujúci od Predávajúceho po jednotlivých
častiach podľa článku 1 bod 1.1 po jeho doručení, presune, odbornej montáži / pripojení na
inžinierske siete, inštalácii na miesto dodania v súlade s Podkladovou dokumentáciou a v termíne
podľa bodu 3.1. tejto zmluvy formou preberacieho protokolu v zmysle článku 2 bod 2.4.1. zmluvy.

5.2.

Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy. Podpisom
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a prevzatí záručných listov a certifikátov,
Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo škody pre každú základnú školu samostatne.

5.4.

Preberací protokol sú v mene Kupujúceho oprávnené podpísať Osoby určené na rokovanie vo
veciach technických uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pričom riaditeľ príslušnej základnej školy
potvrdí zároveň svojim podpisom užívateľskú funkčnosť predmetu zmluvu.

Článok 6
Záručná doba, záručný servis
6.1.

Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy,
všetkých jej príloh, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 36 mesiacov na
celý predmet dodávky podľa čl. 1, pokiaľ záručná doba na niektorú z položiek dodaného tovaru
podľa čl. 1 nie je stanovená v záručnom liste inak. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré predmet
má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu.

6.3.

Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise preberacieho protokolu oboma
zmluvnými stranami pre každú základnú školu samostatne.

6.4.

Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u
Predávajúceho, ktorú bude vopred nahlasovať Predávajúcemu telefonicky na tel. č.
následne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:

a

. Predávajúci je

povinný potvrdiť prijatie písomnej reklamácie obratom na mailovú adresu odosielateľa, prípadne
inej osoby poverenej Kupujúcim, o čom je v prípade takejto zmeny Kupujúci povinný Predávajúceho
obratom písomne informovať. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení
Občianskeho zákonníka.
6.5.

Predávajúci je povinný počas plynutia záručnej doby zabezpečiť odstránenie vady s nástupom do
24 hodín od elektronického oznámenia (e-mail) v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy a vadu bezodkladne
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odstrániť najneskôr do 2 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Takáto
zmena je možná len v odôvodnených prípadoch a na základe písomného súhlasu Kupujúceho
uvedeného v reklamačnom zápise, ktorý zmluvné strany spíšu pri posúdení reklamácie. Počas
opravy vadného tovaru sa Predávajúci zaväzuje na dobu trvania záručnej opravy Kupujúcemu
bezodkladne a bezplatne zapožičať náhradný tovar resp. zariadenie, ktoré svojimi parametrami
zodpovedá reklamovanému tovaru resp. zariadeniu. Náhradný tovar poskytne Predávajúci
Kupujúcemu najneskôr do 2 kalendárnych dní od uplatnenia písomnej reklamácie doručenej
elektronicky na adresu predávajúceho. V prípade zistenej závady, chyby na dodanom predmete
zmluvy, je Predávajúci povinný bezplatne túto odstrániť, resp. dodať bezchybný tovar podľa
predmetu zmluvy tak, aby nebolo ohrozené plnenie záväzkov, ktoré Kupujúcemu vyplývajú zo
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Kupujúcim a Riadiacim
orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.
6.6.

Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci.
V prípade, že pri reklamácii je dodaný Predávajúcim náhradný tovar, je prílohou každého dodacieho
listu nový Záručný list.

6.7.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného používania
alebo neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu.

Článok 7
Zodpovednosť za škodu
7.1.

Predávajúci je povinný zabezpečiť pre pracovníkov Predávajúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci v priestoroch a na zariadeniach Kupujúceho. Predávajúci resp. subdodávateľ Predávajúceho
je zodpovedný za akékoľvek škody na majetku Kupujúceho, resp. tretích osôb, ku ktorým dôjde
počas alebo ako dôsledok realizácie predmetu tejto zmluvy.

7.2.

Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k predchádzaniu škodám a k
minimalizácii vzniknutých škôd.

7.3.

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho alebo inak
chybného zadania, ktoré prijala od druhej zmluvnej strany. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá
za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej zmluvnej strany.

7.4.

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle
od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že
by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase
vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až
v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

7.5.

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na
vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
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Článok 8
Zmluvné pokuty
8.1.

Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre
zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby,
keď záväzok zanikne iným spôsobom.

8.2.

Predávajúci nie je v omeškaní v prípade, ak priestory určené na realizáciu predmetu zmluvy nie sú
dostatočne pripravené alebo funkčné. V takomto prípade je povinný Predávajúci na túto skutočnosť
Kupujúceho písomne upozorniť a Kupujúci následne Predávajúcemu určí náhradný termín alebo
miesto dodávky.

8.3.

Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak požiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu
bola akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Žiadosť o zmenu termínu plnenia musí byť doručená
písomne v dostatočnom časovom predstihu pred termínom plnenia tak, aby druhej zmluvnej strane
nevznikli škody, s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.

8.4.

V prípade, ak Predávajúci nedodrží technické parametre predmetu zmluvy definované v Prílohe č.l
- Položková a cenová špecifikácia a uvedené nedostatky v stanovenej lehote v zmysle čl. 10, bod
10.3. tejto zmluvy neodstráni, môže Kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
50,00 eur za každý deň omeškania a za každý technický parameter samostatne.

8.5.

V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie prác alebo dodávok tovarov uvedených
v čl. 3 ods. 3.1, môže Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý
deň omeškania.

8.6.

V prípade nedodržania ustanovení uvedených v čl. 6 a v čl. 4 ods. 4.11 môže Kupujúci účtovať
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý deň omeškania.

8.7.

V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.8.

Zmluvná pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej
zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.
Článok 9
Vyššia moc

9.1.

Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ
takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci". Definícia vyššej moci sa bude riadiť
publikáciou „Vyššia moc a sťažené plnenie" vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou
(MOK/ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk,
embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za
normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení
zabrániť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú s uvedenou publikáciou oboznámené.

9.2.

O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia "vyššej moci" sú zmluvné strany povinné sa vzájomne bez
meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá
po dobu pôsobenia "vyššej moci", najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany
dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.
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Článok 10.
Odstúpenie od zmluvy
10.1. Kupujúci si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie zmluvy a Predávajúci prehlasuje, že s týmto
súhlasí bez nároku na uplatnenie si náhrady škody a ušlého zisku v nasledovných prípadoch:
a) dohodou zmluvných strán;
b) jednostranným odstúpením v prípade:
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz,
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu,
bd) ak Predávajúci alebo ktorýkoľvek zo subdodávateľov Predávajúceho nebude spĺňať
podmienku registrácie v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) pri podstatnom porušení zmluvy Predávajúcim,
d) Kupujúci má taktiež právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky
administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. V takomto prípade sa
zmluva od počiatku zrušuje a zmluvné strany si nebudú voči sebe uplatňovať žiadne finančné
nároky ani náhradu škody.
10.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie termínu plnenia predmetu zmluvy v zmysle
čl. 3 ods. 3.1. tejto zmluvy a akékoľvek iné pre naplnenie účelu tejto zmluvy podstatné porušenie
práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
10.3. Za podstatné porušenie zmluvy Predávajúcim sa považuje nesplnenie technických parametrov
špecifikovaných v ponuke Predávajúceho. Kupujúci má právo požadovať odstránenie zistených
nedostatkov predmetu zmluvy v lehote najneskôr do 15 kalendárnych dní od takéhoto zistenia.
V prípade, ak Predávajúci uvedený nedostatok v stanovenej lehote neodstráni, má Kupujúci právo
odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy z tohto dôvodu vzniká Kupujúcemu rovnako právo na
náhradu takto spôsobenej škody.
10.4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane na adresu druhej zmluvnej strany. V pochybnostiach sa má za to, že
odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.
10.5. Ak Kupujúci od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany Predávajúceho, Kupujúci nemá
povinnosť prevziať oneskorené plnenie predmetu zmluvy a Predávajúci nemá nárok na úhradu ceny
oneskoreného plnenia predmetu zmluvy, ani nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania
vyplývajúceho z podstatného porušenia zmluvy.
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia obidvoma zmluvnými stranami podľa § 5a zákona
o slobode informácií a § 47a Občianskeho zákonníka.
11.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11.4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok
v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu a
prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzatvárajú
zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
príloha č.l „Položková a cenová špecifikácia"
príloha č.2: Subdodávatelia
11.7. Príloha č.l „Položková a cenová špecifikácia" je rozdelená na jednotlivé časti predmetu zmluvy
v zmysle čl. 1 bod č. 1.1. a č. 1.2., kde každá príloha je ucelená časť predmetu kúpnej zmluvy pre
každú základnú školu:
Príloha č.l.1: Rekapitulácia -š/co/ský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.2: ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica-školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.3: ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.4: ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.5: ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.6: ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č. 1.7: ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.8: ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica-školský a laboratórny nábytok
a vybavenie
Príloha č.1.9: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a
vybavenie
Príloha č.l.10: ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č.1.11: ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Príloha č. 1.12: ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica - školský a laboratórny nábytok a vybavenie
11.8. Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých päť (5) vyhotovení si ponechá
Kupujúci a dve (2) vyhotovenia Predávajúci.
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V Banskej Bystrici, dňa

2 t "OB" 2021

V Bratislave, dňa 17.08.2021

Za Predávajúceho

Za Kupujúceho

RASTER s.r.o.
iuského 2476/1A
j51 03 Bratislava
100:47454547

Ing. Radovan Kováč
konateľ spoločnosti

primátor mesta
Banská Bystrica

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
-32-

L;

15

Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve č. .Í^P../A$í/ORA-IP
Zoznam subdodávateľov
Osoba oprávnená konaťza

% podiel subdodávky na

subdodávateľovi (Názov,

Tovar a služby určené pre

subdodávateľa

celkovej cene predmetu

sídlo, IČO)

subdodávateľa

(meno a priezvisko, adresa pobytu)

kúpnej zmluvy

Meno a podrobnosti o

00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

Čestné vyhlásenie Predávajúceho

názov, adresa,
že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky uvedené
v bode 4.13 tejto kúpnej zmluvy.

V

...................... , dňa Jl:9Ĺ.l9lí.

c$r

jTERs.r.Q.

,ókého 2476/1/'
<j51 03 BratistolČ0:47454r

O
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Predmet zákazky: školský a laboratórny nábytok a
vybavenie
Mesto Banská Bystrica

Kupujúci
predmetzákazk^Mk^š

Predávajúci

školský a laboratórny nábytok a vybavenie
f

’ ‘K

■

... '■

y',;'

.

Príloha č. 12
[olský
a laboratórny nábytok a vybavenie
Rekapitulácia - šl
škola

Bez DPH

s DPH

ZŠ Moskovská

28 932,70

34 719,24

ZŠ Spojová

18 433,80

22 120,56

ZŠ Sitnianska

8 035,50

9 642,60

ZŠ Pieninská

3 776,80

4 532,16

ZŠ Ďumbierska

11 858,00

14 229,60

ZŠ J.Bakossa

14 964,50

17 957,40

ZŠ SSV Skuteckého

14 664,80

17 597,76

ZŠ J.G.Tajovského

11 681,00

14 017,20

ZŠ Golianova

21 242,80

25 491,36

ZŠ Radvanská

17 939,60

21 527,52

ZŠ Trieda SNP

17 283,80

20 740,56

spolu

.

168 813,30 - .f,::;

,j202-575)96j:;*

Osľ'
<-

j

2476/1A

, j Braťist£>*

. jO.47454'

’

Í

1

Predmet zákazky: školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Mesto Banská Bystrica

predmet zákazky '
fíredavajúci

školský a laboratórny nábytok a vybavenie

,

^

■' .
* jednotkovú cenu zadať na 2 desatinné miesta

Príloha č.l.ku Kúpnej zmluve & „„^2019/ORA-IP z ZS Moskovská 2 Banská Bvstnca - školskýa laboratórny nábytok a vybavenie
Jednotková cena

Mernárr

Názov výdavku/'<

bezDPHEUtt

‘jedootka

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra uCiteľa 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

Jednotková cena

Vydavkycelkom
’

DPH
EUR

bez DPH

Výdavky celkom s
DPH

EUR

LUR

ks

1,000

' 185,001

222,00

185,00

222,00

ks

8,000

77,00 €

92,40

616,00

739^0

ks

16,000

42,20 €

50,64

675,20

810,24

látky kategórie „C". Farebné prevedenie podľa vzoikovníka.

Žiacky stôl - 2 miestny s košmi
výškovo nastaviteľný v súlade s STN 1729-1 a platnými normami EU; kovová konštrukcia plochooválny profil, 50x30 mm; nohy konštrukcie zakončené 4 veľkoplošnými
klzákmi, ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu; vrchná doska STANDARD s oblými rohmi hrúky 18 mm, rozmer 1300x500 mm, bezpečnostné ABS hrany, pracovná
doska spevnená priečkou kovovej konštrukcie na dľžke 1200 mm; nastaviteľné výšky dosky stola 580,640,700,760,820 mm, poloha zaistená 4 imbusovými skrutkami s
vnútorným šesťhranom;

Stolička pre žiaka
výškovo nastaviteľná v súlade s STN 1729-1 a platnými normami EU. stohovateľná; kovová konštrukcia plochooválny profil, 38x20 mm, zakončenie konštrukcie je
celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy konštrukcie zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi, ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu; 4 klzáky na konštrukcii
stoličky pod sedákom, ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú pracovnú dosku stola pri vykladaní stoličky na stôl; sedák a opierka z tvrdeného laminátu 10 a 8 mm; nastaviteľné
výšky sedadla stoličky 420,460,500 mm, poloha zaistená 4 imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom;

J't Školska kážmcaT.
Knihovnícky rej>ál;

201,60

15,000

rozmer 1800x580x360mm, Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa.
Knihovnícky regál na časopisy;
rozmer 1500x1160x360mm. Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm. Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa.

3 024,00

1,000

234,00

Knihovnícky vozík;
rozmer min. 600x400x760mm, Materiál LDS hrúbky min. 18 min, s hranou ABS min. 2 mm, Farebné prevedenie podľa požiadaviek zadávateľa, mobilný s možnosťou

84,00

70,00

84,00

zabrzdenia koliesok.

7
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Stôl;
sada 3 stolov pre knihovníka minimálne písací, pod pc a oblúkový, materiál LTD, rozmer min. 760x2500x700 mm, hrany ABS, hrúbka pracovng dosky min. 22mm.
■>

Prirodoveäná biólogiclco-cherriickn učcbBa

sada

1,000

187,00 €

224,40

187,00

224,40

sada

1,000

185,00 €

222,00

185,00

222,00

ks

7,000

680,00 €

816,00

4 760,00

5 712,00

'

Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu chémia 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
S

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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovmka.

Laboratórne pracovisko pre žiakov - Stredový médtový panel do učebne biochémie*- montáž;
Stredový médiový panel, 1300x600x880 mm vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 20 mm, s ABS hranou lepenou laserovou
technológiou, pracovná doska z obojstranného postformingu hrúbky min. 38 mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom
150xl50mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie 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. V uzamykateľnej
9

skrinke na pracovnej ploche má byť osadený elektropane! rozmer max. 150x300mm, materiál nerež 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;
čiemy (-) 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. 30 V. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa biochémia + montáž;
Laboratórne pracovisko učiteľa s prípojenim na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm. konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky
odolného materiálu. 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. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadností, certifikát o mechnnicko-fyzikálnych skúSkach a má byť
v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150xl50mm alebo s priemerom min. ISO mm, sifónom z
chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. 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

- 975,00 €

zabudovaný do pracovnej dosky a raá mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerež s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x

1 170,00

975,00

zásuvka s ’W^mpenlm na 230V a s krylkou. Eldoropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie
pracoviska na bezpečnéjednosmcmé a striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou
pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30 V plynulé
nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3.6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s
obmedzením 1 A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné
používanie, členený úložný priestor má byt' uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovniká.
Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Bezpečnostná skriňa na chemikálie;
Bezpečnostná skriňa na chemikálie - biochémia. 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 vamčiek z

2,000

pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrdvanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm rozmer druhej skrine
min. 900x350xl900mm.
Žiacky 2-miestny stôl;
žiacky stôl laboratomý 1300x600x750 mra, konštrukcia stola je z ©celových profilov, 55x35 mm a 80x25 mm, stolová doskaje obojstranná laminovaná drevotrieska

14,000

1 113,00

1 335,60

28,000

2 100,00

2 520,00

858,00

hrúbky mia 20 mm, s 2 mm ABS hranou lepenou laserovou technológiou. Plastové koncovky vo farbe RAL 7035

Žiacka stolička;
Žiacka stolička, kovová predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mať plastový klzák. Povrchová úprava podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musi
umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% Štruktúrovaného polypropylénu- ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového
vankúša vo farebnq škále min. 6 odtieňov ( konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor pre jednoduchý uchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkostí
podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musi spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.

Trojkrídlorá tabuľa s odkladacou lištou a posuvným systémom + montáž tabule;
Trojdielna Školská tabuľa s magnetickým keramickým povrchom (povrchtabule tvorí certifikovaná dvojvrstvová keramika e3 vypaľovaná nad 800ooC), ktorý má veľmi
tvrdý (vhodný pre najvyššie zaťaženie) a oteruvzdomý povrch 400X110 (120)cm s posuvným zdvíhacím systémom a odkladacou lištou (odkladacie lišty z prírodné
14

etoxovaného hliníka (voliteľne) s plastovými chráničmi na koncoch slúžia na odkladanie fixiek, kriedy, stierok a zároveň ako audio k vertikálnemu posunu tabule.),

ks

1,000

715,00 €

858,00

715,00

ks

2,000

175,00 €

210,00

350,00

sada

1,000

185,00 €

222,00

185,00

ks

7,000

680,00 É

816,00

4 760,00

orámované hliníkovým rámom povrchovo upraveným prírodným cloxom so zaoblenými plastovými rohmi sivej farby- konštrukcia štandard. Jednotlivé magnetické povrchy
trojdielnej tabule: 1. KERAMIC zelený (Z) na popis kriedou, KERAMIC biely (stred • B) na popis fixkou, 3. KERAMIC zelený (Z) na popis kriedou. Praktická je možnosť
použitia magnetov. Cena zaháňa montážne práce.

15

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia;
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dvierka, 1/3 plné
dvierka. Rozemrmin.: 1950x800x400 mm. Farebné preverdenie podľa vzorkovnflea.

Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej
kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výSkovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska
16

minimálne z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer min. 1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s oreláciou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne
vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou mia 130 kg.
Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Laboratórne pracovisko pre žiakov - Stredový médiový panel do učebne fyziky + montáž;
Stredový médiový panel, 1300x600x880 mm vyrobený z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 20 mm, s ABS hranou lepenou laserovou
technológiou, pracovná doska z obojstranného postformingu hrúbky min. 38 mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s mín. rozmerom
ISOxlSOmni alebo s priemerom mia 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie 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. V uzamykateľnq
17

skrinke na pracovnej ploche má byť osadený elektropanel rozmer max. 150x300mm, materiál nerež 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 4inm; 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. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa + montáž;
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800mm. konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky
odolného materiálu. 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. Pracovisko raá spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o raechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť
v zhode s platnými STN (EN). Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým
chráničom max. na I6A. Elektropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300nun, materiál nerež s nezmazateľnými popismi
18

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

ks

1,000

- 975,00 €

1 170,00

975,00

I 170,00|

ks

1,000

175,00 €

210,00

175,00

210,001

ks

14,000

79,50 €

95,40

1 113,00

ks

28,000

75,00

€

90,00

2 100,00

smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30Vmábyť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja
bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi:
DC jednosmerný zdroj 0-30V plynulé nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3 A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC
jednosmerný zdroj pevný 12 V s obmedzením 1 A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4xLCD: napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd
AC, CE certifikát pre bezpečné používanie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Farebné prevedenie
pracoviska podľa vzorkovníka. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

19

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky pre nfebňo fyziky;
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne.uzaraykateľná, 2/3 sklenené dvierka, 1/3 plné
dvierka. Rozemrmin.: 1950x800x400 mm. Farebné preverdenie podľa vzorkovníka.
Žiacky Z-miestny stôl;

20

žiacky stôl laboratomý 1300x600x750 mm, konštrukcia stola je z ocelových profilov, 55x35 mm a 80x25 mm, stolová doska je obojstranná laminovaná drevotrieska

1 335,60I

hrúbky min. 20 mm, s 2 mm ABS hranou lepenou laserovou technológiou Plastové koncovky vo farbe RAL 7035

Žiacka stolička;
žiacka stolička, kovová predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mať plastový klzák. Povrchová úprava podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musi

21

umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu- ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového

2 520,00l

vankúša vo farebnej škále min. 6 odtieňov ( konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor pre jednoduchý uchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti
podľa nižšie uvedenq normy. Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.
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Trojkrídlová tabuľa s odkladacou lištou a posuvným systémom + montáž tabule;
Trojdielna Školská tabuľa s magnetickým keramickým povrchom (povrchtabule tvorí certifikovaná dvojvrstvová keramika c3 vypaľovaná nad 800*®CX ktorý má veľmi
tvrdý (vhodný pre najvyššie zaťaženie) a oteruvzdomý povrch 400X110 (120)cm s posuvným zdvíhacím systémom a odkladacou lištou (odkladacie lišty z prírodné

22

eloxovaného hliníka (voliteľne) s plastovými chráničmi na koncoch slúžia na odkladanie fixiek, kriedy, stierok a zároveň ako madlo k vertikálnemu posunu tabule.),

ks

1,000

850,00 €

I 020,00

1 020,ool

850,00

orámované hliníkovým rámom povrchovo upraveným prírodným cloxom so zaoblenými plastovými rohmi sivej farby- konštrukcia štandard. Jednotlivé magnetické povrchy
trojdielnej tabule: 1. KERAMIC zelený (ž) na popis kriedou, KERAMIC biely (stred - B) na popis fixkou, 3. KERAMIC zelený (Z) na popis kriedou. Praktická je možnosť
použitia magnetov. Cena zahŕňa montážne práce.
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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
23

z joklového profilu min. 40*40*2 mm, rám 30*30*2 mm, pracovná doska LTD s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranou 2 mm. Povrchová úprava kovových častivypaľovací lakz umelej živice. Minimálny rozmer stola má byť 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom,

sada

1,000

201,00 €

24 U0

201,00

ks

2,000

209,00

250,80

418,00

ks

17,000

38.00

45,60

646,00

ks

17,000

85,50 €

102,60

1 453,50

ks

17,000

75,00 €

90,00

1 275,00

241,2ol

asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky
kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Kovové skrine na odkladanie náradia;
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu hrúbky mia 0,7 mm, s
24

oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť
zásuvky min. 40 kg. Štandardná perforácia chrbta. Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava

25

Taburetka kovová, dielenská;
Dielenská, laboratórna taburetka, výška 46cm, kovová konštrukcia (možnosť výberu farby), sedák LDT, hrana ABS

.-ľ. •

"■ ..ľ

501,6ol

- vypaľovací lakz umelej živice.

775,20|
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Žiacky stôl;
26

Počítačový stôl žiacky - 1-miestny (80x65 cm), kovová konštrukcia zváraná zo štvorhranného profilu lakovaná práškovými farbami. Vrchná a predná doska z laminovanej

1 744,2o|

drevotriesky, hranená ABS. Voliteľná polica pre pc a výsuv pre klávesnicu.
Stolička pre žiaka;
Minimálna špecifikácia - Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musi umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% Štruktúrovaného polypropylénu27

ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej Škále min. 6 odtieňov ( konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor pre
jednoduchý uchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musi spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.
Uchádzač je povinný certifikát na vyžiadanie predložiť.

1 530,00

Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre OCT učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovq
konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - min jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výSkovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z
28

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

sada

1,000

185,00 €

185,00

222,00

222,00

operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou mín. 130 kg. Povrch min. z
látky kategórie „C". Farebná prevedenie podľa vzorkovníka
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lazvková uEebSa

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

Jednotkoví cena s
‘
DPH,
EUR

*■
^

■

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička* kontajner);
Pracovisko uSitefa má byt' v zložení minimálne katedra uSiteFa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre jazykovú učebňu má byt' minimálne vo vyhotovení z pevnej
29

Jednotková cena

ks

1,000

ks

9,000

ks

17,000

’

;

Výdavky celkom.

1

-Výdavkycelkom s.

bezDPH
'

DPH

EUR

EUR
1

, -l

185,00 "€

222,00

185,00

222,00

83,20 .€

99,84

748,80

898,56

' 59,00 €

70,80

1 003,00,

1 203,60

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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
Žiacky stôl;
30

kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglcjkom. Rozmer mia

.

1300x600x750 mm

Stolička pre žiaka
Minimálna špecifikácia - Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
31

podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musí umožňovať dynamické sedenie.
Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu- ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej škále min.
6 odtieňov (konečná láiba bude upresnená zadávateľom). V škrupineje otvor pre jednoduchý úchop. Veľkosť Škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy.
Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.

!

1 Prfroďovfeáňž pžfébäa biológie)’

Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má byt' v zloženi minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej
kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výSkovonastaviteľné 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

1,000

222,00

222,00

185,00

stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou mín.
130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C". Farebné prevedenie podľa vzorkovniká.

Laboratórne pracovisko žiakov;
a) Laboratórne pracovisko pre skupinu žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska mín. 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná
plocha z chemicky odolného materiálu. 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 postíbrmingu min. hrúbky 36nun. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovadm
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 byt' osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom ISOxlSOmm 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 101 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 elcktropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerež 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 (+); Elcktropanel 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. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a cl. v stoloch.
b) Súčasťou laboratórneho pracoviska pre žiakov je skrinková zostava zhotovená z DTD laminovanej hrúbky 18 mm podľa výberu užívateľa. Táto zostava pozostáva zo
samostatných skriniek: 2 ks dvojdverová skrinka 800 x 550 x 860 mm s jednou policou a 6 ks úchytiek, ako aj 2 ks trojzásuvkových skriniek 800 x 550 x 860 mm.
Povrch skriniek tvorí pracovná doska podľa výberu užívateľa v hrúbke 40 mm 3200 x 600 x 40 mm - 2 ks. Zástena je rovnakej povrchov)' úpravy a farby ako pracovná
doska (HPL). Skrinky sú na 120 mm rcktifíkačných nohách s odnímateľným soklom.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x800ram, konštrukcia aj pracovná plocha z
chemicky odolného materiálu. 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
vypaľovadm 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 150xl50mm 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 101 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. Elcktropanel učiteľa má byt' zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál nerež s
nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Elcktropanel 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. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovniká.

Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Bezpečnostná skriňa na chemikálie;
bezpečnostná plechová skriňa na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia minimálne z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm. Zváraná, oblé hrany, uzamykateľná,
povrchová úprava vypaľovaný lak z umelej živice. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu. Nosnosť vaničick min 30 kg,
odvetrávanie vo vrchnej a spodnej časti skrine. Rozmer skrine min 900 x 550 x 1900 mm.
Stôl pre 6 žiakov (1800x900x750 mm);
Stôl (1800x900x750 mm) určený na sedenie z oboch strán na kovových nohách. Vrchná doska je zhotovená z DTD laminovanej hrúbky 36 n

t, nohy sú celokovové o

3,000

566,64

Stôl (1300x900x750 mm) určený na sedenie z oboch strán na kovových nohách. Vrchná doska jc zhotovená z DH2 laminovanej hrúbky 36 mm, nohy sú celokovové o

2,000

368,64

rozmere 60 x 60 x 71,4 mm.
Stôl pre 4 žiakov (1300x900x750 mm);
rozmere 60 x 60 x 71,4 mm.
Stolička pre žiaka (laboratórna);
Minimálna špecifikácia - Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musi umožňovať dynamické sedenie.

1 840,80

Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropyténu- ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej škále min.
6 odtieňov (konečná fatba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor pre jednoduchý úchop. Veľkosť Škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy.
Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.
Prirodoyednfi učebňa fyziky
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Pracovisko nčiťeFa;
Pracovisko učitera má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej
kovovej konštrukcie a má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výSkovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska
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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
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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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm,
konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dvierka sa
majú otvárať min. do 90°. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min, hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s oblými hranami a 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 elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max.
150x300mm, materiál nerež s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne: zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na
bezpečné jednosmerné Ixa na striedavé výstupné napätie Ix. Parametre zásuvky na AC - banánik 4mm; 36A; čierny; parametre zásuvky na DC - banánik 4mm; 36A;
Čierny (-) červený (-f). Elcktropanel musi zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Na pracovnej ploche má byť
40

osadená chemicky odolná výlevka s min rozmerom ISOxlSOmm alebo s priemerom min. ISO mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na
existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 101 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 U5A.
Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť
súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V
plynulé nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj diskrétny 3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s
obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné
používanie. Členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovnika.
Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

41

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky;
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dvierka, 1/3

-

plné dvierka. Rozemr min.: 1950x800x400 mm. Farebné preverdenie podľa vzorkovnika.
Žiacky 2-miestny stôl;
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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

Stolička pre žiaka;
Minimálna špecifikácia - Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musi umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu43

ergonomicky tvarovaná Škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej škále min. 6 odtieňov (konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor
pre jednoduchý úchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musi spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh
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nábytku.

Pracovisko učiteľa / Učiteľská katedra so stoličkou;
Katedra učiteľa pre učebňu techniky: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 40x40*2 mm, rám 30*30x2 mm, pracovná doska LTD s hrúbkou min. 18 mm a ABS
44

hranou 2 mm. Povrchová úprava kovových časti - vypaľovaci lak z umelej živice. 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 miň. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Kovové skrine na odkladanie náradia;
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s
45

oblými hranami, uzamykanie dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť

_ .
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zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta. Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovaci lak z umelej živice.
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Stolička kovová,otočná,dielenská pre Žiakov;
Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná nastaviteľná skrutkou.
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Žiacky stôl;
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Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým

ks

17,000

ks

17,000

.-

83;20 €

99,84
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75,00 €
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1 275,00

náglejkom. Rozmer min. 1300x600x750 mm
Stolička/taburet pre žiaka;
Minimálna špecifikácia -Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
48

podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musí umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénuergonomicky tvarovaná Škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej škále min. 6 odtieňov (konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor
pre jednoduchý úchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh
nábytku.

1
v

7.!.-.', r;-:,1.'-:>■>

Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa má byt' minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie a má
obsahovať odkiaHad priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitných výsuvoch a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky
49

min. 22mm, rozmer min. 1300 x 600 x 800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl s areCácťou. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom,
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asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky
kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
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Žiacky stôl;
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Minimálna špecifikácia - kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým
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náglgkom. Rozmer min. 1300x600x750 mm
StoliČka/tabaret pre žiaka;
Minimálna špecifikácia -Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava
podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky musí umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu51

ergonomicky tvarovaná Škrupina s efektom vzduchového vankúša vo farebnej škále min. 6 odtieňov (konečná Duba bude upresnená zadávateľom). V škrupine je otvor
pre jednoduchý úchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh

1 530,Ool

nábytku.
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
52

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

sada

222,Ool

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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.
* 22 120.561
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Pracovisko nčitcľa;
Kovová konštrukcia vysokej pevnosti vyrobená z plochooválneho profilu 38 x 20 mm, lakovaná práškovými farbami rôznych odtieňov (možnosť výberu z 11 farieb).
53

Nohy sú ukončené plastovými koncovkami s veľkou trecou plochou, ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu. Pracovná doska stola 130 x 65 cm a predná ochranná

ks

1,000

185,00 €

222,00

185,00

222,00

ks

6,000

86,40 €

103,68

518,40

622,08

ks

2,000

85,30 €

102,36

170,60

204,72

ks

16,000

42,20 €

50,64

675,20

810,24

doska 130 x 35 cm je z drevolriesky hr. 18 mm, povrch melamín (buk), priskmikovaná ku konštrukcii 4 metrickými skrutkami M6; hrany dosky stola sú chránené 2 mm
ABS hranou. Odkladací priestor stola je riešený vysúvateľnou zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola.Učiteľská stolička, čalúnená.
Žiacky stôl;
54

stôl dvojmiestny, stolová doska hrúbkalSmra, ABS hrana 2mm, roznter.76xl20x60cm, dezén buk, perforovaný plech, farba RAL podľa v2orkovníka,háčikyna
zavesenie slúchadiel
Žiacky stôl;

55

stôl rohový^tolová doska hrúbkalSmm, ABS hrana 2mm, rozmer:76xl20x60cm, dezén buk, perforovaný plech, farba RAL podľa vzorkovníka, háčiky na zavesenie
slúchadiel

Stolička;
pevná, veHcosť č.6,materiálové prevedenie plochooválna konštrukcia 3$x20mm o hrúbke steny l,5mm,sedák a operadlo tvarovaná buková preglejka s krempou,p!astové
koncovky so širokou dosadacou plochou vyrobené z tvrdeného plastu. Ukončenie konštrukcie stoličky pri operadleje zakončené kovovým zváraným krytom, ktorý sa
56

nedá vyberať, uchytenie operadla je zo zadnej strany zakryté (nie je vidno ostré ukončenia nitov). Stolička má na konci pod sedadlom celistvý zváraný profil po obvode
sedáku, 4 ks klzných podložiek z tvrdeného plastu proti poškodeniu dosky stola, stoličky sú stohovateľné po 5 kusov, stoličky šplhajú normu, (výrobca sa preukáže
certiiikátom).Farebné prevedenie: povrchová úprava kovových Časti práškovým vypaľovaným lakom v odtieni RAL podľa vzorkovníka. Stolička sa na dosku stolu
ukladá sedadlom, na sedadle je umiestená antirezonančná podložka, ktorá znižuje hlučnosť stoličky pri Rianipulácii,uchytenie sedadla a operadla ku konštrukcii
oceľovými nitmi, pripustné zaťaženie stoličky (v celej sedacej ploche) je 120kg
-.V-
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Knihovnícky regál;
obojstranný 1820 x 900 x 510 mm vyrobený z lamino dosiek hrúbky 18 nebo 25 mm, ABS hrana, spevnené prestavitelné police • v zadnej časti spevnené, zabraňujúce
57

prehýbame políc, sokel vo výške 100 mm. Dekor- breza. Obojstranné regály spevnené doskou do 2/3 výšky regálu.Zadná doska u oboujstranného regálu -18 mm doska v

r--'. -•<

''<*■
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' •-í ■.'V"’.

ks

8,000

211,00 €

253,20

1 688,00

2 025,60

ks

5,000

154,00

€

184,80

770,00

924,00

ks

2,000

147,00 €

176,40

294,00

352,8o|

ks

1,000

187,60

€

225,12

187,60

ks

1,000

75,50

€

90,60

75,50

ks

20,000

83,20

€

99,84

1 664,00

1 996,80

ks

20,000

42,20

€

50,64

844,00

I 012,80

dekorc. výška 1820 mm,tj.6 políc + vrchná polica

58

Knihovnícky regál;
Regál jednostranný 1820 x 900 x 250 mm vyrobený z lamino dosiek hrúbky 25 mm,ABS hrana 2 mm, spevnené prestaviteľhé police. Výška sokla ICO nun.Zadná
doska u jednostranného regálu -5 mm, sololitová deska v dekore. Garantovaná nosnosť políc - 50 kg. Výška 1820 mm,tj,6 políc + vrchná polica. Dekor* breza.

59

Knihovnícky regál;
Rohový regál, ktorý dopĺňa a slúži k zakončeniu jednostranných regálov. Vyrobený z lamino dosiek hrúbky 25mm. Rozmery: šírka x hĺbka • 250 x 250 mm, výška 1820
mm, tj. 6 políc + vrchná polica. Dekor* breza.
Knihovnícky regál na časopisy;

60

vyrobený z lamino dosiek hrúbky 18 mm,ABS hrana a sokel výšky 100 mm a 8 úložných boxov na časopisy, ktoré majú otvárateľné dvierka s vodiacou koľajničkou s
možnosťou aretácie a zasunutia dvierokk v hornej Časti boxu, dvierka majú plexi kryt na umiestnenie aktuálneho čísla Časopisu alebo na iné označenie. Rozmery: 1820 x

225,12i

600 x 350 mm. Dekor-breza.

61

Knihovnícky vozík;
Rozmery vozíka: výška 730 mm, šfika 700 mm, hĺbka 400 mm, priemer koliesok 100 mm. Má klopené kovové police zabraňujúce vypadnutiu kníh z políc vozíku pri
transtorte.

90,6o|

2 police možno polohovať až do 3 polôh - úplne rovno nebo dva stupne sklonu police.

Stôl do študovne;

62

Stolík s rozmermi stolovej dosky tvaru lichobežnika

W 700/500 x D 600 mm a s kovovými nohami. Stolíky by mali byť stohovateľné a z viac stolíkov je možné

zostavovať rôzne zostavy slolikov.Dekor: 10 ks* breza, 10 ks - buk.

Stoličky do študovne;
Školská žiacka stolička, pevná, veľkosť č.6,materiálové prevedenie plochooválna konštrukcia 38x20mm o hrúbke steny l,5mm,sedák a operadlo tvarovaná buková
preglejka s krempou,plastové koncovky so širokou dosadacou plochou vyrobené z tvrdeného plastu-Ukončenie konštrukcie stoličky pri operadleje zakončené kovovým
63

zváraným krytom, ktorý sa nedá vyberať, uchytenieoperadlaje zo zadnej strany zakryté (niejc vidno ostré ukončenia nitov). Stolička má nakond pod sedadlom celistvý
zváraný profil po obvode sedáku, 4 ks klzných podložiek z tvrdeného plastu proti poškodeniu dosky stola, stoličky sú stohovateľné po 5 kusov, stoličky spĺňajú normu,
(výrobca sa preukáže certifikátom).Farebné prevedenie: povrchová úprava kovových časti práškovým vypaľovaným lakom v odtieni RAL podľa vzorkovníka. Stolička sa
na dosku stolu ukladá sedadlom, na sedadle jc umiestená antirezonančná podložka, ktorá znižuje hlučnost' stoličky pri manipuládi,uchyteaie sedadla a operadla ku
konštrukcii oceľovými nitmi.pripustnd zaťaženie stoličky (v celej sedacej ploche)je 120kg. váha stoličky 5,2 kg.
Polytechnická uCebfia-.

c
Pracovisko učiteľa;
Katedra pre učiteľa,vystužená kovovým profilom, rozmer 1300x680x760 mm, Ix uzatvárateľný box na zámok, materiál LTD hr. 18 mm s ABS hranou,
pevné kolíkové spoje, dezén sveto* sivá. Dolná kovová- oceľová joklovina rozmer: 40x20mm, farba joldoviny- RAL podľa výberu,úchytky na skrinke vo
farbe RAL podľa výberu ,Stolička otočná na klzákoch, vyrobená z plocho oválneho profilu 38x20mm, o hrúbke steny l,5mm., v súlade s predpismi
64

ergonómie pre vzdelávacie inštitúcie. Kovová konštrukcia je pokrytá práškovou vypaľovanou farbou RAL podľa vzorkovniká. Sedadlo a operadlo s

ks

1,000

208,00

249,60

208,00

249,60

ks

1,000

80,00

96,00

80,00

96,00

ks

16,000

42,20

50,64

675,20

810,24

po ráznym povrchom a zálisovanými maticami pre pevné uchytenie do konštrukcie stoličky. Farba sedadla aj operadla - buk. Krempa sedadla s 15mm
prelisom a u operadla 35mm. Plastové koncovky so širokou dosadacou plochou vyrobené z tvrdeného plastu. Ukončenie konštrukcie stoličky pri operadle je s
kovovým zváraným krytom, ktorý sa nedá vyberať, uchytenie operadla je zo zadnej strany zakryté, nie je vidno ostré ukončenia nitov.

65

Nábytok na odkladanie náradia;
Materiál: drevotrieska, hrúbka 18 mm, povrch lamino, dekor - dub, bez lesku.

Stolička/taburet pre žiaka k pracovnému stolu;
vyrobená z plocho oválneho profilu 38x20mm, o hrúbke steny l,5mm., v súlade s predpismi ergonómie pre vzdelávacie inštitúcie. Materiál
plochoovákplastové klzáky. Kovová konštrukcia je pokrytá práškovou vypaľovanou farbou RAL podľa vzorkovníka. Sedadlo a operadlo s poréznym
66

povrchom a zalisovanými maticami pre pevné uchytenie do konštrukcie stoličky. Farba sedadla - buk. Krempa sedadla s 15mm prelisom a u operadla

•

35mm. Plastové koncovky so širokou dosadiacou plochou vyrobené z tvrdeného plastu. Ukončenie konštrukcie stoličky pri operadle je s kovovým zváraným
krytom, ktorý sa nedá vyberať, uchytenie operadla je zo zadng strany zakryté, nie je vidno ostré ukončenia nitov. 4 ks klzných podložiek z tvrdeného plastu
proti poškodeniu pracovnej dosky stola. Stoličky spĺňajú príslušnú normu v súlade s predpismi ergonómie pre vzdelávacie inštitúcie,veľkosť stoličky č. 6.
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1 •

UgebSa IKT variant aotebookžiacky stôl do IKT níeboe;
Pevný jednomiestny stôl s priestorom na inštaláciu, šírka konštrukcie min. 600mm; kovoá konštrukcia plochoválny profil 50x30; nohykonštmkcie stola zakončené 4
veľkoplošnými klzákmi ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu, vrchná doska stola hrúbky min. 18 mm opatrená bezpečnostnou ABS hranou min. 2mm; výška stola

16,000

100,32

1 605,12

min. 760mm, rozmer dosky stola min.700x600mm; čelo stola v rozmere min. 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiesmený drevený žTab na káble

Stolička/ taburet pre žiaka;
nastaviteľná výška sedadla stoličky 420, 460, 500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil,
38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti

50,64

675,20

810,24

185,00

222,00

454,00

544,80

vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie
cclokovové, zvarené, bez plastových koncoviek

Pracovisko učiteľa;
Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30fnm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiernenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s
oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm;
Ix uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook
Ix uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
rozmery vxšxh (320x420x39Smm)
výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebookje 120mm
Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpájania od sieti; v module sú 2 priechodky na prípojovacie káble; výška dosky stola 820mm
Stolička - čgiQnenž, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je cclokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy
zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti
poškriabaniu dosky
■ Polytechnická učebňa

■

Učiteľská katedra so stoličkou • odborná učebita techniky - pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa má b)f v zloženi minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: kovová
konštrukcia z jaklového profilu min 40x40x2 mm, rám 30x30x2 mm, pracovná doska LTD s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranou 2 mm. Povrchová úprava kovových

294,00

časti - vypaľovací lak z umelej živice. Minimálny rozmer stola má byt' 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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

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 a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť

2,000

zásuvky min. 40 kg, štandardná perforácia chrbta. Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej Živice.

Stolička kovová, otočná, dielenská;

55,00

Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná nastaviteľná skrutkou.

880,00

"spolu -1

1 056,00

■ 4 532-16
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Príloha £.5 ku Kúpnej,zmluve í.^.../2019/ORA-IP z ZŠ Ďumbierska IV^ Banská Bystrica- školský a laboratórny nábytok a,vybavenie.,
Názov výdavku.

iV

': Merni ■.

Jedootkova ceoa

.jednotka

; bÄDPH EUR
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£UR?>

Vydavky celknm
ba DPH

iVydavky celkom s
: dph
'EUR ’

FUR

^Prírodovedná btoloRicko-cheimcká učébňn

Pracovisku učiteľa;
NB/PC minimálne katedra užitera a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky 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

222,00

1,000

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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Laboratórne pracovisko pre žiakov/stacionárne
1300x600x880 mm vyrobené z obojstranne laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky minimálne 18 mm, s ABS hranou lepenou laserovou technológiou, pracovná
doska z obojstranného postformingu hrúbky min. 38 mm. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150xl50mm alebo s
priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie 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. V uzamykateľnej skrinke na
pracovnej ploche má byť osadený elcktropanel rozmer max. 150x3OOmm, materiál nerež s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť minimálne:

8,000

894,00

5 960,00

1,000

492,00

410,00

8,000

153,60

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; 3 6A; 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. 30 V. Súčasťouje montáž a zapojenie rozvodov vody a odpadu, el. rozvodov v žiackých stredových
panelov.

Laboratórne pracovisko učiteľa/stacíonárne s pripojením na sieťové napätie 230V;
Požadovaný rozmer pracoviska min. 1800x600x80Omm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Krycie plochy, police a dvierka majú byť
vyrobené z laminovanej drevolriesky 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 150xl50mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v
učebni. 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 nerež 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. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovníka. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el v stoloch.

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.
Žiacky stôl;
kovová celorámová konštrukcia, profil min. 50x50 mm noha, pozdĺžne profiii 30x20 n

i, stolová doska hrúbky 18 mm s ABS hranou 2 mm lepenou laserovou

1 228,80

technológiou. Rozmer 1800x600x750 mm. (pre troch žiakov)
stolička pre žiaka;
materiál a konštrukcia: kovovú predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mat plastový klzák. Povrchová úprava podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia

24,000

stoličky musí umožňovať dynamické sedenie.
Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu- ergonomicky
-- Polytechnická nfebňa‘ --;,

•

Pracovisko učiteľa (Učiteľská katedra, stolička a kontajner);
katedra učiteľa má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 40x40*2 mm, rám 30x30*2 mm, pracovná doska LTD s hrúbkou min.
79

18 mm a ABS hranou 2 mm. Povrchová úprava kovových časti - vypaľovací lak z umelej živice. 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”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

sada

1,000

1 800,00

Kovové skrine oa odkladanie náradia;
určená na odkladanie dielenského náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie
80

dverí dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg,

ks

2,000

209,00

250,80

418,00

501,60

ks

16,000

55.00

66,00

880,00

1 056,00

štandardná perforácia chrbta. Rozmery min. (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej Živice.

Stolička kovová, otočná, dielensk;
81

Dielenská min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná nastaviteľná skrutkou.
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Príloha í.6 kuKúpnej zmluve č....../2019/ORA-IP z ZŠ J. Bakossa; Banská Bystrica ^ školský a laboratórny nábytok a-vybavenie
s Merná •::

v Názov výdavku ;

Množstvo

jednotka

Jednotková cena
bez DPH EUR

Jednotková cena s

■. J

•Vydavkycelkom :
-

DPH
EUR -

'

' bez DPH

Vydavky celkom s*
DPH

TUR

EUR

-'Jazyková nčebňať
Pracovisko nČiteTa (stôl, stolička, kontajner - sada);
Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontejnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30mm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiernenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s
oblými rohmi hrúbky ISnuo, ABS hrana 2mm;
Ix uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook
Ix uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
rozmery vxšxh (320.\420x395mm)
výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebookje 120mm

185,00 €

222,00

185,00

222,00

99,84

748,80

898,56

Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x3 30mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere S27x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul jc uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpájania od sieti; v module sú 2 priechodky na prípojovacie káble; výška dosky stola 820mm
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny proGl 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je cclokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy
zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky Čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti
poškriabaniu dosky
Žiacky stôl do jazykovej učebne;
dvojmiestny, rozšírená pracovná doska so zapracovaným žľabom na uloženie a prekrytie nízkonapäťových rozvodov a prednou doskou; konštrukcia-plochooválny profil

9,000

z pevného kovu; rozmer profilu 50 x 30 nun;nohy ukončené 4 veľkoplošnými klzákmi; pracovná doska>laimnátová drevotrieska v hrúbke 18 mm, hrany ABS 2 mm,
rozmer dosky 1300*600 mm.vystužená oceľovou priečkou v dĺžke 1200 mm; výška dosky stola 760 mm
Stolička;
nastaviteľná výška sedadla stoličky 420,460,500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil,
38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti

17,000

42,20 €

50,64

717,40

860,88

ks

1,000

185,00 €

222,00

185,00

222,00

ks

8,000

745,00 €

894,00

5 960,00

ks

1,000

980,00 €

1 176,00

980,00

vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veHcoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie
cclokovové, zvarené, bez plastových koncoviek
r; c-I-I-.Prirodovedož'ačebňrrtyzilg'-:':
Pracovisko pre učiteľa - katedra so zámkom^tolička (sada);
Katedra pre učiteľa,vystužená kovovým profilom, rozmer: 1300x680x760 mm, Ix uzatvárateľný box na zámok, materiál LTD hr. 18 mm s ABS hranou, pevné kolíkové
85

spoje, dezén sveto- sivá. Dolná kovová-oceľová joklovina rozmer 40x20mm, farba jokloviny-RAL podľa výberu,úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu,
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". Farebné prevedenie podľa vzoricovnika.

Laboratórne pracovisko žiaka;
Žiacka dvojlavica s odklopnou doskou, konštrukcia drevo a perforovaný plech -f- skrinka so zabudovaným umývadlom, rozmer stola: 1200x600x760 mm s kovovou
konštrukciou pre 3 pozície, čelné a bočné zavetrovanie z LTD s ABS hranou 2mm, pracovná doska vysokotlakový laminát, príprava pre kotvenie stola do podlahy. Stôl
je opatrený odklopným mechanizmom do ktorého sa bude následne umiestňovať panel AC a DC. prúdu a sieťové napätie 230V a bezpečné napätie 30V. Kovové časti sú
ošetrené práškovou vypaľovanou farbou RAL - podľa výberu. Horná doska je opatrená zápustnou kruhovou úchytkou pre jednoduché vyklopenie odkíopu. Materiál
86

joklovina 40x20mm, horná doska stolu 28mm silná postforming s vysoko odolným povrchom proti odretiu. Spodný vyfrézovaný tunel pre úschovu kabelážc, ktorý sa

7 152,00|

uchycuje cez závrtné matice do spodnej časti hornej dosky stola, dezén pracovného stola - svetlo sivý, žiacky panel umiestnený v stole,rozmcr:90x45mm,určený na
meranie jednosmerného a striedavého prúdu, 0-24V, zámok. 1 X skrinka so zabudovaným umývadlom,vystužená kovovým profilom, rozmer 600x600x900mm,doska
LTD18 mm s ABS hranou 2mm, pevné kolikové spoje, horná a dolná kovová - oceľová joklovina rozmer: 40x20nun, farba jokloviny RAL podľa výberu, dezén skrinkysvetlo- sivá, úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a eL v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
Laboratórne pracovisko pre učiteľa,vystužené kovovým profilom,rozmer: 2200x600x900 mm, pozostáva z: l X skrinka dem. stolu,vystužená kovovým profilom, rozmer.
600x600x900mm,doska LTD 18 mm s ABS hranou 2mm, pevné kolikové spoje, police na umiestnenie pomôcok. Horná a dolná kovová- oceľová joklovina rozmer:
40x20mm, farba jokloviny RAL podľa výberu, dezén skrinky- svetlo- sivá, úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu, 1 X skrinka dcm. stolu,vystužená kovovým
profilom, rozmer: 1000x600x900mm,doska LTD18 mm s ABS hranou 2(iun, pevné kolíkové spoje, police na umiestnenie pomôcok. Homá a dolná kovová- oceľová
joklovina rozmer 40x20mm, farba jokloviny RAL podľa výberu, dezén skrinky- svetlo- sivá, úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu, IX skrinka dem. stolu
87

na elektrickú výbavu pre 2 zdroje, vystužená kovovým profilom, rozmer600x600x900mm,doska LTD 18 mm s ABS hranou 2mm, pevné kolikové spoje. Homá a dolná
kovová- oceľová joklovina rozmer 40x20mm, farba jokloviny- RAL podľa výberu, dezén skrine-sveto- sivá, úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu. Pracovná
doska demostračného pracoviska- postfornúng-m o dĺžke 2200mm, Elektrorozvadzač nízkonapäťový 0-24V, regulácie striedavého a jednosmerného napätia, trojmiestny
displej výstupného napätia, výkon 10A (rozvádzač o maximálnej veľkosti 25x35cm pre umiestenie do zásuvky stolu, možnost prepínania striedavého prúdu pre žiakov a
zároveň mať zapnutý jednosmerný pre učiteľa. Panel pre pripojenie NN, montáž pod odklopnou doskou stola. Digitálny display. Súčasťou dodávkyje montáž a
zapojenie rozvodov vody a cl. v stoloch.

1 176,00

Laboratórna skritta na učebné pomôcky pre učebňa fyziky;
Skriňa s policami, horný diel vystužený kovovými profilmi, rozmer 1800x900x430mm,doska LTD18 mm s ABS hranou 2mm, pevné kolíkové spoje, police na
88

umiestnenie pomôcok. Horná a dolná kovová - oceľová joklovina, rozmer 40x20mm, farba jokloviny RAL podľa výberu, chrbát skrine je vyrobený z 3mm hrubej bielej

ks

1,000

204.30

€

245,16

204,30

245,16

ks

12,000

83,20

€

99,84

998,40

1 198,08

ks

24,000

42,20

€

50,64

1 012,80

1 215,36

MDF dosky,dezén skrine- svetlo sivá, úchytky na skrinke vo farbe RAL - podľa výberu
Žiacky stôl;
žiacky stôl 0 rozmeroch 1300x500rmn, Jednotlivé časti rámu stola - vyrobené z celozváraných oceľových profilov. Lavica vystužená oceľovým profilom na dvoch
miestach a to medzi nosnou konštrukciou a pod pracovnou doskou. Nosné profily rámu stola vyrobené z plochooválncho profilu o rozmeroch 50x30mm. a o hrúbke
89

steny 2mm. stôl povrchovo upravený práškovou (epoxy-polyesterovou) vypaľovanou farbou v RAL odtieňoch. Háčiky po oboch stranách stola. Plastové koncovky so
širokou dosadacou plochou vyrobené z tvrdeného plastu. Košíky umiestnené pod pracovnou doskou v RAL odtieňoch. Košíky prichytené závrtnými maticami.
Rettfikačné koncovky a koncovky z tvrdeného plastu, pracovná doska z tvrdenej preglejky. Hrúbka dosky minimálne 18mm.

Laboratórna stolička, určená do učebne fyziky;
90

Žiacka stolička, kovová predpruženú podnož - priemer 22 mm, ktorá bude mať plastový klzák. Povrchová úprava podnože. Komaxit strieborná. Konštrukcia stoličky
musi umožňovať dynamické sedenie. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% štruktúrovaného polypropylénu-ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom
vzduchového vankúša vo farebnej škále min. 6 odtieňov (konečná farba bude upresnená zadávateľom). V škrupineje otvor pre jednoduchý úchop. Veľkosť Škrupiny
min 4 veľkosti podľa nižšie uvedenej normy. Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku.
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Pracovisko u či teľa (stôlstolička,kontajner - sada);
Katedra pre učiteľa,vystužená kovovým profilom, rozmer 1300x680x760 mm, Ix uzatvárateľný box na zámok, materiál LTD hr. 18 mm s ABS hranou, pevné kolikové
91

spoje, dezén sveto- sivá. Dolná kovová- oceľová jokíovina rozmer 40x20nun, farba jokloviny- RAL podľa výberu,úchytky na skrinke vo farbe RAL podľa výberu,
Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej

ks

1,000

ks

2,000

ks

17,000

€

294,00

245,00

294,00

238,00

285,60

476,00

571,20

55,00

66,00

935,00

245,00

chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Kovové skrine aa odkladanie náradia - odborná učebňa techniky;

92

Kovová dielenská skriňa, rozmery: 1000 x

1980 x 420mm,

spevnená konštrukcia skrine, zvýšená nosnosť políc, dvojbodové uzamykanie, možnosť

prestavenia políc, farba - modrá

kovová dielenská stolička;

93

Dielenská min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná nastaviteľná skrutkou.

1 122,00
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Žiacky stôl do IKT učebne;
Pevný jednomiestny stôl s priestorom na inštaláciu, šírka konštrukcie min. 600nun; kovoá konštrukcia plochoválny profil 50x30; nohykonštmkcie stola zakončené 4
94

veľkoplošnými klzákmi ktoré tlmia hluk a nepoškodzujú podlahu, vrchná doska stola hrúbky min. 18 mm opatrená bezpečnostnou ABS hranou min. 2mm; výška stola

ks

17,000

83,20 €

99,84

1414,40

ks

17,000

42,20 €

50,64

717,40

ks

1,000

€

222,00

185,00

1 697,28

min. 760mm, rozmer dosky stola min.700x600mm; čelo stola v rozmere min. 680x380mm; pod vrchnou doskou stola je umiestnený drevený žľab na káble

Stolička/ taburet pre žiaka;
nastaviteľná výška sedadla stoličky 420,460,500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovými skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia plochooválny profil,
95

38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka sedáku mín. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2 zaisťovacie proti

860,88i

vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné zakončenia konštrukcie
celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek

Pracovisko učiteľa (stôl, kontajner, stolička - sada);
Stôl s kontajnerom - rozmer 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z plochoválu 50x30ram, nohy zakončené 4 velkoplošnými klzákmi s možnosťou umiernenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s
oblými rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm;
Ix uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook
Ix uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
96

rozmery vxšxh (320x420x395mm)
výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebook je 120mm

185,00

222,00l

Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere 527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry, modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpájania od sieti; v module sú 2 priechodky na pripojovarie káble; výška dosky stola 820mm
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy
zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti
poškriabaniu dosky
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Pracovisko uCItcTa;
Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie je vo vyhotovení z pevnej kovovej

97

konštrukcie s výikovonastaviteľnými nožičkami. Pracovná doska je z LDT hrúbky 22mm, rozmer pracovnej dosky jc 1200x600mm, výška stola 800mm, hrana ABS 2
mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým

ks

1,000

185,00 €

222,00

185,00

ks

8,000

83,20 €

99,84

665,60

ks

16,000

42,20 €

50,64

675,20

222,Ool

operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky
kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

98

Žiacky stôl;
Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lychobežníka. Rozmer základne lOOOmm, hĺbka základne

798,72i

SSOmm, výška stola 750 mm.

99

Stolička pre žiaka;
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu. Vhodná pre laboratórne prostredie.
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Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie'je vo vyhotovení z pevnej kovovej
konštrukcie s výškovonastaviteľnými nožičkami Pracovná doskaje z LDT hrúbky 22mni, rozmer pracovnej dosky je 1200x600mm, výška stola 800mm, hrana ABS 2
100 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500xó00mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým

ks

1,000

185,00 €

222,00

185,00

ks

8,000

84,50 €

101.40

676,00

ks

16,000

42,20 €

50,64

222,00l

operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky
kategórie „C”. Farebná prevedenie podľa vzorkovnika.

101

Žiacky stôl;
Kovová konštnikda, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lychobežníka. Rozmer základne I300mm, hĺbka základne

811,2ol

550mm, výška stola 750 mm.
102
'

Stolička pre žiaka;
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu. Vhodná pre laboratórne prostredie.
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Pracovisko učiteľa;
Pracovisko učiteľa je v zložení: katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu biochémie je vo vyhotovení z pevnej kovovej
konštrukcie s výškovonastaviteľnými nožičkami Pracovná doskaje z LDT hrúbky 22mm, rozmer katedry 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou.
103

Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom,

ks

1,000

185,00 €

222,00

185,00

ks

15,000

83,20 €

99,84

1 248,00

ks

30,000

42,20 €

50,64

1 266,00

222,Ool

asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou 130 kg. Povrch z látky kategórie „C".
Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.
Žiacky stôl - biochémia;
104

Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave umakart s bukovým náglcjkom. Rozmer

1 497,601

1300x600x750 mm
105

Stolička pre žiaka;
Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie.

1 519,2ol

Laboratórne pracovisko žiaka - biochémia;
Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/JOHz, altmativnc na zdroj veternej alebo slnečnej energie. Rozmer pracoviska
1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu.Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných
bantamových kolies a s párom otočných bantamovýcb kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm. Krycie plochy, police
dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm Dvierka sú z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska sú montážne otvory
umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doskaje z obojstranného postfbrmingu hrúbky 36nun. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacim lakom. Pracovisko píňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je v
zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom ISOxlSOmm (alternatívne s priemerom 150 mm), sifónom z
chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 101 odpadovej chemicky odolnej

5 960,00

bandasky). Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený

7 152,0'

olivkou. Prívod vody do batérie je riešený z možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230Vje s možnosťou
pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche je osadený elektropanel zabudovaný do
pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, je kovový s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky clektropanelu sú: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s kiytkou a
bezpečné napätie max. 30V, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky, aby panel mohla
použivať dvojica alebo dve skupiny žiakov. Parametre zásuvky na bezpečené napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny, Parametre zásuvky na bezpečené napätie DC banánik 4mm; 10A; Čierny (-) červený ( +); Elektropanel zodpovedá 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 je uzamykateľný a určený pre uskladnenie
učebných pomôcok a prístrojov. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa - biochémia;
Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Požadovaný rozmer pracoviska 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z
chemicky odolného materiálu. Pracovisko je vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies
opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z kovového profilu hrúbky 3mm, Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18
. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla. Pracovná doska je z obojstranného postformingu hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia je s povrchovou úpravou elektrostaticky
naneseným epoxidovým vypaľovacim lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach aje v zhode s platnými
STN (EN). Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s rozmerom ISOxlSOmm (alternatívne s priemerom 150 mm), sifónom z chemicky odolného
materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 101 odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na

I 182,0

pracovnej plocheje vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske je osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou.
Prívod vody do batérieje riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230Vje s možnosťou pripojenia na
existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa je zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer
150.x300nun, je kovový s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky clektropanelu sú: 2x zásuvka s uzemnením na 230V s kiytkou a bezpečné napätie max. 30V.
Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre
uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov alebo skladacej učiteľskej stoličky. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky je montáž a
zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Bezpečnostná skriňa na chemikálie;
Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do Školského laboratória. Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná,
povrchová úprava vypaľovaci lak z umelej živice. Obsahuje 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek 30 kg, odvetrávanie

496,56

413,8

v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine 900x5SOxl900 mm a rozmer druhej skrine 900x350xl900mm.

Učiteľská katedra so stoličkou a kontajnerom - odborná učebňa techniky;
Pracovisko učiteľaje v zložení katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre učebňu techniky je vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového
109

profilu 40*40*2 mm, rám 30*30*2 mm, pracovná faminodoska s hrúbkou 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava-vypaľovaci lak z umelej živice. Katedra má 2zásuvkový kontajner z celozváranej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok. Rozmer stola je 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička so stredne

ks

1,000

245,00 €

294,00

245,00

294,00

ks

2,000

210,00

252,00

420,00

504,00

ks

16,000

55,00

66,00

vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcií, s nosnosťou 130 kg. Povrch
z látky kategórie „C. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.
Kovové skrine nn odkladanie náradia;
Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. Má robustnú zváranú konštrukciu z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, s oblými hranami,

no

uzamykanie dverí je dvojbodovým rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie: 4 police a 3 zásuvky, nosnosť police 50 kg, nosnosť zásuvky 40 kg,
štandardná perforácia chrbta. Rozmery (š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovaci lak z umelej živice.

m

Stolička kovová, otočná, dielenská;

1 056,00

880,00
'VÍ4 664.80

ľ - Vv' '

17597,76i
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Pracovisko pre učiteľa;
112

~

1 ks - Písací st61 Šírka 1200 - ISOOnun, predné čelo, hĺbka 600mm, výška 750mm so zásuvkou, uzamykateľný. Kontajner trojzásuvkový, mobilný.
Žiacky stôl pre 24 žiakov
12 ks Žiacke stoly mobilné /kolieska s bdizdou/, pracovná doska postforming hrúbky 18-39 mm, rozmer stola šírka 1200nun, hĺbka 500mm, výška 750 mm, konštrukcia

ks

1,00

ks

‘r * •

.. v'

J.S.;

.•

;|

185,00 €

222,00

185,00

222,00

12,00

83,20 €

99,84

998,40

1 198,08

ks

24,00

42,20 €

50,64

1 012,80

ks

1,00

77,70 €

93,24

77,70

93,24

ks

4,00

989,00 €

1 186,80

3 956,00

4 747,20

ks

1,00

1 623,00 €

2 187,60

1 823,00

2 187,60

ks

1,00

277,00 €

332,40

277,00

332,40

ks

1,000

147,30 €

176,76

147,30

stola kobinácia kov + plošné materiály.
Stolička/taburetka
114

Stolička žiacka, otočná, výškovo
nastaviteľná skrutkou, na klzákoch

I 215,36i

výšková nastaviteľnosť 380-480 mm sedadlo a operadlo tvarovaná buková preglejka
115

116

Stotička/tabnrctka
1 ks • Kancelárska stolička pre učiteľa otočná
Laboratórne pracovisko žiaka
4 ks - Konštrukcia stolov • kov + plošné materiály odolné voči vode, chemikáliám, 2x kruhové výlevky, 2x zmiešavacie batérie. Rozmery stola šírka 2000, hĺbka
500mm, výška 750mm. Pracovná doska postfonning, hrúbka 18-39mm. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.
Laboratórne pracovisko učiteľa
1 ks Laboratórny stôl jednostranný, kombinácia drevo + kov, rozmery 3000 širka x7S0 hĺbka x900 mm výška. Pracovná doska 18 - 39 mm s odolnou povrchovou

117

úpravou vhodnou do laboratórií /Postfonn/, pripojitďný na sieťové napätie 230 V, vodu, Ix kruhová výievka, Ix zmiešavacia batéria, vývod plynu, s bezp. ventilom,
spodná časť stola uzatvorené odkladacie priestory- zásuvky, police. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.
Bezpečnostná skriňa na preparáty
skriňa zváraná z oceľového plechu
dvojdverová s vystuženými krídlami dverí, vnútorne závesy, uhoľ otvárania 180°

118

uzatváranie bezpečnostným dvojbodovým pákovým rozvorovým mechanizmom
cylindrický zámok EUROLOOCK + 2 kľúče
4 police +pdica na dne, nosnosť políc 45 kg výškovo nastaviteľné povrchová úprava práškovou farbou

Rozmery VxSxH (mm): 1990x1000x435

Hmotnosť (kg): 65

119

Tabuľa;
Tabuľa Keramic SLIM 200x 100 cm
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Žiacke stoly pre 24 žiakov;
121

Žiacke stoly mobilné /kolieska s brzdou/, pracovná doska postforming hrúbky 18-39 mm, rozmer stola šírka 120Qmm, hĺbka 500mm, výška 750 mm, konštrukcia stola
kobinácia kov + plošné materiály.

4,000

83,20 €

99,84

332,80

399,36

ks

24,000

42;20 €

50,64

1 012,80

1215,36

ks

1,000

77,70 €

93,24

77,70

93,24

ks

1,000

413,00 €

495,60

413,00

495,60

-

Stolička/taburetka;
122

123

Stolička žiacka, otočná, výškovo
nastaviteľná skrutkou, na klzákoch
výšková nastaviteľnosť 380-480 mm sedadlo a operadlo tvarovaná buková preglejka
Stolička/taburetka;
Kancelárska stolička pre učiteľa otočná
Bezpečnostná skriňa na chemikálie;

126

Skriňa na uskladnenie chemikálii s vaničkami na zachytenie kvapalín. Skriňaje vybavená 4 prestaviteľnými policami v tvare vaničky s robustným perforovaným
pozinkovým roštom a jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez roštu. Výška 1950 x šírka 950 x hĺbka 500 mm, nosnosť police 60 kg, nosnosť korpusu 300 kg.
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Stolička/taburetka
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Stolička žiacka, otočná, výškovo
nastaviteľná skrutkou, na klzákoch

ks

24,000

42,20 €

50,64

1 012,80

1 215,36

ks

1,000

77,70 €

93,24

77,70

93,24

výšková nastaviteľnosť 380-480 mm sedadlo a operadlo tvarovaná buková preglejka
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Stolička/taburetka
1 ks - Kancelárska stolička pre učiteľa otočná

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky
skriňa zváraná z oceľového plechu
dvojdverová s vystuženými krídlami dverí, vnútorne závesy, uhoľ otvárania 180°
132 uzatváranie bezpečnostným dvojbodovým pákovým rozvorovým mechanizmom
cylindrický zámok EUROLOOCK + 2 kľúče
4 police +polica na dne, nosnosť polfc 45 kg výškovo nastaviteľné povrchová úprava práškovou farbou

ks

1,000

277,00 €

332,40

277,00

Rozmery VxSxH (mm): 1990x1000x435

Hmotnosť (kg): 65
*r^T^’5tľ68'1.00
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pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner);
Pracovisko učiteľa má byt* v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebfiu fyziky má byť v rozmeroch 760x1300x600 mm
minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie plochooválny profil z pevného kovu min. rozmerov 50x30nun s nohami ukončenými klzákmi. Pracovná doska vo
133

vyhotovení min. laminátová drevostrieska o minimálnej hrúbke ISrom, hrany ABS min. 2mnt Má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku

sada

1,000

-195,00 €

234,00

195,00

234,00

ks

10,000

98,00 €

117,60

980,00

1 176,00

ks

30,000

42,20 i

50,64

1 266,00

1 519,20

ks

5,000

745.00 €

894,00

3 725,00

4 470,00

ks

1,000

980,00 €

1 176,00

980,00

I 176,00

ks

1,000

203,00 €

243,60

203,00

a skrinku na kvalitných výsuvoch v pravej časti stola. Pracovná stolička určená pre učiteľa čalúnená v časti operadla aj sedáku s konštrukcie min. plochooválneho profilu
z pevného kovu, rozmer min 38x20mm. Sedák hrúbky min. lOmm a hrúbka opierky min. 8 mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Žiacky stôl;
Minimálne požiadavky - žiacky stôl má rozmery 760x1800x600 mm - trojmiestny s pracovnou doskou min. LDTD a hrúbky min. 18mm a ABS hranou hrúbky min.
134 2mtn. Kovovej konštrukcie z pevného kovu s nôžkami zakončenými klzákmi. Pracovná doska vzhľadom na rozmery vystužená kovovou konštrukciou v dĺžk min. 1700
mm. Drôtený koSík alebo drevená polica na odkladanie zoSitov (pre každé žiacke miesto). Odolné a bezpečné v prevádzke v Školských laboratóriách.

Stoličky,
Minimálne požiadavky - žiacka stolička výškovo nastaviteľná min. 420 - 500 mm, min. plochooválny profil z pevného kovu, rozmerov min. 38x20mm, nohy ukončené
135 veľkoplošnými klzákmi, operadlo stoličky z min. z pevnej lakovanej preglejky o hrúbke min. 8 nim. Sedák stoličky min. z pevnej lakovanej bukovej preglejky o hrúbke
min. 10 mm Na upevnenie sedákov a operadiel na stoličky sú použité min. nity o hrúbke 5mm, pričom sedáky aj operadlá sú lakované z obidvoch strán pre vyššiu
odolnosť voči vlhkosti.

laboratórne pracovisko pre žiaka;
Laboratórne pracovisko žiakov s min. rozmermi 900x1400x600 (VxSxH) s pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V. konštrukcia aj pracovná
plocha z odolného materiálu. 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 osadený eleklropanel zabudovaný do pracovnej dosky, materiál nerež s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky eleklropanelu
majú byť minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V a s kiytkou, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky
136

majú byť rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na AC - banánik; Parametre zásuvky na DC; čierny (-) červený (+);
Eleklropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s
možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom. 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.
Farebné prevedenie podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

laboratórne pracovisko aiiteľa;
Laboratórne pracovisko učiteľa (laboratórny stôl) musí mať minimálne rozmery 90x190x60 (VxŠxH) s postformingovou doskou hrúbky min. 38mm odolnou voči
vysokým teplotám, vriacej vode a bežným chemikáliám, vrátane min. dvoch integrovaných skriniek a min. jedného radu zásuvieleLaboratóme pracovisko učiteľa s
pripojením na sieťové napätie 230V a bezpečné napätie max. 30V.Na pracovnej ploche má byť eleklropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky, materiál nerež s
nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky eleklropanelu majú byt' minimálne: zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou, zásuvky na bezpečné jednosmerné Ix a na
striedavé výstupné napätie Ix. Eleklropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Na pracovnej ploche má
byť osadená chemicky odolná výlevka, so sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s
137

možnosťou napojenia do 101 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. Pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a
striedavé napätie do max. 30V má byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia, ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja
majú byť: zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj plynulé nastavitelný, AC striedavý zdroj diskrétny , DC
jednosmerný zdroj pevný 12V, CE certifikát pre bezpečné používanie, členený úložný priestor má byť uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a
prístrojov. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

138

laboratórna skriňa na učebné pomôcky;
Laboratórna skriňa delená na učebné pomôcky, ukladacie úrovne s policami aj zásuvkami, uzamykateľná, sklenené aj plné dvierka. Minimálne rozmery 1800x900x500

243,60

mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.
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pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner);
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť v rozmeroch 760x1300x600 mm
139

minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie plochooválny profil z pevného kovu min. rozmerov 50x30mm s nohami ukončenými klzákmi. Pracovná doska vo
vyhotovení min. laminátová drevostrieska o minimálnej hrúbke 18mm, hrany ABS min. 2nun. Má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku

sada

1,00

185,00 €

222,00

185,00

222,00,

ks

8,00

98,00 €

117,60

784,00

940,80

ks

24,00

42,20 €

50,64

1 012,80

ks

4,00

745,00 €

894,00

2 980,00

3 576,00

ks

1,00

980,00 €

1 176,00

980,00

1 176,00

sada

1,00

403,00 €

483,60

403,00

483,60

a skrinku na kvalitných výsuvoch v pravej častí stola. Pracovná stolička určená pre učiteľa čalúnená v časti operadla aj sedáku s konSlmkcie min. plochooválneho profilu
z pevného kovu, rozmer min. 38x20mm. Sedák hrúbky min. lOmm a hrúbka opierky min. 8 mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Žiacky stôl;
140

Minimálne požiadavky - žiacky stôl má rozmery 760x1800x600 mm - trojmiestny s pracovnou doskou min. LDTD a hrúbky min. 18mm a ABS hranou hrúbky min.
2ram. Kovovej konštrukcie z pevného kovu s nôžkami zakončenými klzákmi. Pracovná doska vzhľadom na rozmery vystužená kovovou konštrukciou v dĺžk min. 1700
mm. Drôtený košík alebo drevená polica na odkladanie zošitov (pre každé žiacke miesto). Odolné a bezpečné v prevádzke v Školských laboratóriách.

Stolička pre žiaka
Minimálne požiadavky - žiacka stolička výškovo nastaviteľná min. 420 - 500 mm, min. plochooválny profil z pevného kovu, rozmerov min. 38x20mm, nohy ukončené
141

veľkoplošnými klzákmi. Operadlo stoličky z min. z pevnej lakovanej preglejky o hrúbke min. 8 mm. Sedák stoličky min. z pevnej lakovanej bukovej preglejky o hrúbke

1 215,36i

min. 10 mm. Na upevnenie sedákov a operadiel na stoličky sú použité min. nity o hrúbke 5mm, pričom sedáky aj operadlá sú lakované z obidvoch strán pre vyššiu
odolnosť voči vlhkosti.

laboratórne pracovisko pre žiaka;
Laboratórne pracovisko pre skupinu žiakov min. rozmermi 900x1300x600 (VxSxHjs pripojením na sieťové napätie 230V. Na pracovnej ploche má byť osadená
chemicky odolná výlevka, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia
do 101 odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu, vývod zakončený olivkou. Privoď 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 privoď
142 elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche má byť osadený eleklropanel zabudovaný do pracovnej dosky. Prvky eleklropanelu
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; 36 A; čierny, Parametre zásuvky na DC - banánik
4mm; 36A; čierny (-) červený (+); Eleklropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smemfe 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. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

laboratórne pracovisko učiteľa;
Laboratórne pracovisko učiteľa (laboratórny stôl) musí mať minimálne rozmery 90x190x60 (VxŠxH) s postformingovou doskou hrúbky min. 38mm odolnou voči
vysokým teplotám, vriacej vode a bežným chemikáliám, vrátane dvoch skriniek a zásuviek. Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V. Na
pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni aj
s alternatívnou možnosťou napojenia do 101 odpadovej chemicky odolnej bandasky. Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu, vývod zakončený olivkou.
143

Prívod vody do batérie má byt' 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. Eleklropanel učiteľa má byť zabudovaný do pracovnej dosky.
Prvky eleklropanelu majú byť minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V a s krytkou. Eleklropanel 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. Farebné prevedenie
pracoviska podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

bezpečnostná skriňa na chemikálie / učebné pomôcky;
Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do Školského laboratória. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek, ktoré zachytávajú kvapaliny
144 s jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez roštu ostatné rošty min. pozinkované, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine.. Súčasťou skrine je sokel a dvojbodový,
cylindrický zámok na dvierkach. Možnosť výberu farby dvierok a korpusu zo vzorkovnika. Výška min. 1900 x šírka 900 x hĺbka 500 mm, nosnost' políc min. 60 kg,
nosnosť korpusu min. 300 kg.
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pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner);
Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť v rozmeroch 760x1300x600 mm
minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie plochooválny profil z pevného kovu min. rozmerov 50x30mm s nohami ukončenými klzákmi. Pracovná doska vo
145

vyhotovení min. laminátová drevostrieska o minimálnej hrúbke Iftmm, hrany ABS min. 2mm. Má obsahovať odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku

sada

1,00

195,00 €

234,00

195,00

234,00

ks

10,00

98,00 €

117,60

980,00

1 176,00

ks

30,00

42,20 €

50,64

1 266,00

1 519,20

a skrinku na kvalitných výsuvoch v pravej častí stola. Pracovná stolička určená pre učiteľa čalúnená v častí operadla aj sedáku s konštrukcie min. plochooválneho profilu
z pevného kovu, rozmer min. 38x20mm. Sedák hrúbky min. lOmm a hrúbka opierky min. 8 mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika.

Žiacky stôl;
146

Minimálne požiadavky - žiacky stôl má rozmery 760x1800x600 mm - trojmiestny s pracovnou doskou min. LDTD a hrúbky min. 18mm a ABS hranou hrúbky min.
2 mm. Kovovej konštrukcie z pevného kovu s nôžkami zakončenými klzákmi. Pracovná doska vzhľadom na rozmery vystužená kovovou konštrukciou v dĺžk min. 1700
mm. Drôtený košik alebo drevená polica na odkladanie zošitov (pre každé žiacke miesto). Odolné a bezpečné v prevádzke v školských laboratóriách.

Žiacka stolička;
Minimálne požiadavky - žiacka stolička výškovo nastaviteľná min. 420 - 500 mm, min. plochooválny profil z pevného kovu, rozmerov min. 38x20mm, nohy ukončené
147 veľkoplošnými klzákmi. Operadlo stoličky z min. z pevnej lakovanej preglejky o hrúbke min. 8 mm. Sedák stoličky min. z pevnej lakovanej bukovej preglejky o hrúbke
min. 10 mm. Na upevnenie sedákov a operadiel na stoličky sú použité min. nity o hrúbke 5mm, pričom sedáky aj operadlá sú lakované z obidvoch strán pre vyššiu
odolnosť voči vlhkosti.

laboratóroe pracovisko pre žiaka;
Laboratórne pracovisko pre skupinu žiakov min. rozmermi 900x1400x600 (VxSxH) s pripojením na sieťové napätie 230V. Na pracovnej ploche má byť osadená
chemicky odolná výlevka, sifónom z chemicky odolného materiál s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia
do 101 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 rieSený 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
148 dosky. 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

ks

5,00

745,00 €

894,00

3 725,00

4 470,00

ks

1,00

960,00 €

1 176,00

980,00

1 176,00

ks

1,00

.403,00 €

483,60

403,00

483,60

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 4imn; 36A; čierny (-) červený (4-); Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným požiadavkám smemfe 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. Farebné prevedenie podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody
a el. v stoloch.

laboratórne pracovisko učiteľa;
Laboratórne pracovisko Laboratórne pracovisko učiteľa (laboratórny stôl) musí mať minimálne rozmery 90x190x60 (VxSxH) s postíbnningovou doskou hrúbky min.
38mm odolnou voči vysokým teplotám, vriacej vode a bežným chemikáliám, vrátane dvoch skriniek a zásuviek. Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové
napätie 230V. Na pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové
potrubie v učebni aj s alternatívnou možnosťou napojenia do 101 odpadovej chemicky odolnej bandasky. Na pracovnej doske má byť osadená batéria na vodu, vývod
.149

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. 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. Farebné
prevedenie pracoviska podľa vzorkovnika. Súčasťou dodávky jc montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

bezpečnostná skriňa na chemikálie/učebné pomôcky;
Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. Minimálne 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek, ktoré zachytávajú kvapaliny
150 s jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez roštu ostatné rošty min. pozinkované, odvetrávanie v spodnej a vrchnej častí skrine.. Súčasťou skrine je sokel a dvojbodový,
cylindrický zámok na dvierkach. Možnosť výberu farby dvierok a korpusu zo vzorkovnika. Výška min. 1900 x šírka 900 x hĺbka 500 mm, nosnosť políc min 60 kg,
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’ Nňwv vydavltii ■

Jednottmvá cena
bežDPH EUR

JednôdioVá cena s
ľ’-ljŕH'V
EUR

Výdavlty celkom
bezDFJl
--.'r . EUR

• Prírodovedná učebňa cfaŕmic
Pracovisko učiteľa / školská katedra;
Kovová konštrukcia z níikového profilu 0 22 mm lakovaná prážkovýtni faitami (tomaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri
jednej nohe je rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy). Pracovná doska stola 130 x 65 cm a predná ochranná krycia
doska 1300 x 600 mmjezdrevotrieskyhr.18 mm, povrch melamín (buk), priskrutlmvaná ku konštrukcii 4 metrickými kmtkamiM6 x 45 mm; hrany dosky stola sú
chránené 2 mm ABS hranou, odkladací priestor stola je riešený vysúvateľnou zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola. Učiteľská stolička čalúnená stohovacia.

201,60

168,00

870,00

3 625,00

Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stoličky sú ukončené plastovými koncovkami.
Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnené otemvzdomou látkou oceánovomodrej farby. Sedáky a opierky sú priskrutkované
ku konštrukcii metrickými skrutkami M6. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo húpať.

Laboratórne pracovisko pre 4 žiakov;
Pozostáva:
žiacke pracovisko (2ks) žiacke pracovisko Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri jednej nohe je rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).minimálny
rozmer 1200x600x700nun, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu povrch postforming. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií plyn
(propan-butan), pripojiteľné na sieťové napätie 230V bezpečné napätie 30V. krycia postformingová doska 38 mm, šírka 60 cm dížkal200 mm
Stredová skrinka pre výlevku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevfcy a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výlevky, vovodnej

725,00 €

batérie,....
Výlevka antikorová: výlevka antikorová 600 x 600 mm
Batéria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
• Elektrická prípojka 230 V (2ks - pre 2 žiakovjedna prípojka)
Elektrická prípojka 12/24V (2ks • pre 2 žiakovjedna prípojka)
plynová prípojka a kahan

(2ks - pre 2 žiakov jedna prípojka)

Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko pre 2 žiakov;
Pozostáva:
žiacke pracovisko (Iks) žiacke pracovisko Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri jednej nohe je rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).minimálny
rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu povrch postforming. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií plyn
(propan-butan), pripojiteľné na sieťové napätie 230V bezpečné napätie 30V. krycia postfonningová doska 38 mm, šírka 60 cm dížkal200 mm
Stredová skrinka pre výlevku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevky a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výlevky, vovodnej
batérie,....
Výlevka antikorová: výlevka antikorová 600 x 600 mm
- Batéria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
- Elektrická prípojka 230 V (Iks - pre 2 žiakov jedna prípojka)
- Elektrická prípojka 12/24V (Iks - pre 2 žiakov jedna prípojka)
- plynová prípojka a kahan

(Iks-pre 2 žiakov jedna prípojka)

Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm, lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri
jednej nohe je rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).demonšlračného stola s postformingovou doskou 38mm,
vrátane skriniek a zásuviek, výška 90 cm, šírka 60 cm dlžkalSO cm, krycia postformingová doska 38mm, šírka 60 cm dižkalSO cm
Súčasťou pracoviska je:
- Stredová skrinka pre výlevku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevky a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výlevky, vovodnej
batérie,....
Výlevka antikorová: výlevka antikorová 600 x 600 mm
Batéria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
Elektrická prípojka 230 V
Elektrická prípojka 12/24V
- plynová prípojka a kahan
Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a cl. v stoloch.

1,000

r-

Žiacka stolička;
Stoličky sú stohovateľné. stohovacia spevnená. Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
155

stoličky sú ukončené plastovými koncovkami. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej kvalitnými

ks

28,000

42,20 €

50,64

1 181,60

polyuretánovými lakmi. Sedáky a opierky sú prinítované ku konštrukcii oceľovými nitmi priemeru 5 mm. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na
nich nedalo húpať.

'ÍĹÉľl

Prírodovedná nčcbŽá fvzikv:

Pracovisko ačitďa / školská katedra;
Kovová konštrukcia z norkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri
jednej nohe je rektifikačná skrutka na ústavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy). Pracovná doska stola 130 x 65 cm a predná ochranná krycia
doska 1300 x 600 mm je z drevotriesky hr. 18 mm, povrch melamín (buk), priskrulkovaná ku konštrukcii 4 metrickými krutkanú M6 x 45 mm; hrany dosky stola sú
chránené 2 mm ABS hranou, odkladací priestor stola je riešený vysúvateľnou zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola.

1,000

Učiteľská stolička čalúnená stohovacia.

201,60

Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stoličky sú ukončené plastovými koncovkami.
Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnené otenrvzdomou látkou oceánovomodrej farby. Scdáky a opierky sú priskrutkované
ku konštrukcii metrickými skrutkami M6. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo húpať.

Laboratórne pracovisko pre 4 žiakov;
Pozostáva:
žiacke pracovisko (2ks) žiacke pracovisko Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri jednej noheje rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).minimálny
rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu povrch postforming. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií plyn
(propan-butan), pripojiteľné na sieťové napätie 230V bezpečné napätie 30V. krycia posiformingová doska 38 mm, šírka 60 cm dížka!200 mm
- Stredová skrinka pre výtoku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevky a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výicvky, vovodnej

5,000

batérie,....

725,00 €

Výlcvka antikorová: výloka antikorová 600 x 600 mm
- Batéria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
Elektrická prípojka 230 V (2ks - pre 2 žiakov jedna prípojka)
Elektrická prípojka 12/24V (2ks • pre 2 žiakov jedna prípojka)
plynová prípojka a kahan

(2ks - pre 2 žiakov jedna prípojka)

Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko pre 2 žiakov;
Pozostáva:
cke pracovisko (Iks) žiacke pracovisko Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri jednej noheje rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).minimálny
rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu povrch postforming. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií plyn
(propan-butan), pripojiteľné na sieťové napätie 230V bezpečné napätie 30V. krycia posiformingová doska 38 mm, šíria 60 cm dížkal200 mm
Stredová skrinka pre výlevku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevky a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výlevky, vovodnej

2 600,00

batérie,....

3 120,00

Výlcvka antikorová: výlcvka antikorová 600 x 600 mm
téria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
• Elektrická prípojka 230 V (Iks - pre 2 žiakov jedna prípojka)
Elektrická prípojka 12/24V (Iks - pre 2 žiakov jedna prípojka)
plynová prípojka a kahan

(Iks - pre 2 žiakov jedna prípojka)

Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm, lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy stola sú ukončené plastovými koncovkami, pri
jednej nohe je rektifikačná skrutka na ustavenie stola do stabilnej polohy (vyrovnanie nerovnosti podlahy).demonštračného stola s postformingovou doskou 38mm,
Vrátane skriniek a zásuviek, výška 90 cm. šírka 60 cm diikalSO cm, krycia posiformingová doska 38nun, šírka 60 cm díikalŽO cm
Súčasťou pracoviska je:
Stredová skrinka pre výlevku a príslušenstvo: Stredová skrinka 900x 600 x 600 mm (bez výlevky a el. prípojky), povrch postforming pre osadenie výlevky, vovodnej
650,00

batérie,....
Výlcvka antikorová: výlevka antikorová 600 x 600 mm
- Batéria vodovodná (studená voda): batéria vodovodná páková stojánková vysoká (studená voda)
Elektrická prípojka 230 V
- Elektrická prípojka 12/24V
plynová prípojka a kahan
Súčasťou dodávky je montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.
Žiacka stolička;
Stoličky sú stohovateľné. stohovacia spevnená. Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 5021 oceánovomodrá), nohy
stoličky sú ukončené plastovými koncovkami. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej kvalitnými

1 181,60

1417,92

665,60

798,72'

polyuretánovými lakmi. Sedáky a opierky sú prinítované ku konštrukcii oceľovými nitmi priemeru 5 mm. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na
nich nedalo húpať.
•.

V''

’’

.

Učebňa IKT variant klientska stanica '

Žiacky stôl;
161

Žiacky stôl 2 miestny 760 x 1300x 600 cm kov a drevo

ks

8,000

83,20 €

99,84

Žiacka stoliíka;
Stoličky sú stobovateTné.
162

stohovacia spevnená. Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 1018 zinkovožltá) nohy

stoličky sú ukončené plastovými koncovkami. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej kvalitnými

ks

16,000

42,20 €

50,64

675,20

810,24

sada

1,000

149,60 €

179,52

149,60

179,52

polyuretánovými lakmi. Sedáky a opierky sú prínitované ku konštrukcii oceľovými nitmi priemeru S mm. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na
nich nedalo húpať.

Pracovisko učiteľa;
Učiteľská katedra celodrevcná. Pracovná doska stola 1200 x 600 mm a predná ochranná krycia doska 1200 x 600 mm je z drevotriesky hr. 18 mm, povrch melamín
(buk), hrany dosky stola sú chránené 2 mm ABS hranou, odkladací priestor stola je riešený vysúvateľnou uzamykateľnou zásuvkou šírky 40 cm na pravej strane stola.
163

Učiteľská stolička čalúnená stohovacia. Kovová konštrukcia z rúrkového profilu 0 22 mm lakovaná práškovými farbami (komaxit 1018 zinkovožltá), nohy stoličky sú
ukončené plastovými koncovkami. Sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnené oteruvzdomou látkou zinkovožltej farby.
Sedáky a opierky sú priskrutkované ku konštrukcii metrickými skrutkami M6. Stoličky sú stohovateľné, konštrukčne riešené tak, aby sa na nich nedalo húpať.
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ŕ. Merná ‘ -

jNázowydxYka

p.í.

-

í

Množstvo

-.jednotka.

''i-;.-’;-1 :

■■•'.v-.-r : ^

-Skolskilkniínica

.. a

Regál knihovnícky;
regál je vyrobený s LDTD dosky 25 mm. Skriňa je tiplovaná. Počet poliiiek 5ks Doska poličky je 18mra hrubá. Regál je so 60mm soklom. ABS hrana Imm. Rozmery

Jednotková cena
bezDPHEUR

Jednotková cena s
DPH

Vydavky celkom
,

bo DPH

vo

•Vydavky celkom s ;
DPH

á^ÉuRsíí::

EUR

k

ks

15,000

179,00 €

214,80

2 685,00

3 222,00

ks

1,000

196,30 €

235,56

196,30

235,56

ks

1,000

‘65.80 €

78,96

65,80

78,96

ks

20,000

85,00 €

102,00

1 700,00

ks

20,000

48,60 €

58,32

972,00

1 166,40

ks

1,000

93,50 €

112,20

93,50

112,20

sada

1,000

245,00 €

294,00

245,00

294,00

ks

8,000

745,00 €

894,00

5 960,00

7 152,00

ks

1,000

1 024,00 €

1 228,80

I 024,00

1 228,80

ks

1,000

496,00 €

595,20

496,00

595,20

skrine 1800x800x400mm.
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Regál knihovnícky na časopisy;
korpus regálu je vyrobený z LDTD 25ram dosky, police su vyrobené z LDTD 18mm dosky. Skriňa je tiplovaná. Regál je so soklom 60mm. Počet políc; 4. Rozmery
skrine 1800x800x400mm

166

Vozík knihovnícky ;
korpus LDTD ISnun, ABS hrana min. Imm. Vozíkje na kolicčkach, z toho 2 kolieska sú s brzdou. 2 úložné priestory na knihy (vrchná, spodná časť). Rozmery
600x400x760mm

167

168

Stôl do Študovne;
Rozmer min. 800x800x730min, doska LDTD 25mm. Hrana s ABS min. Imm. Chrómové nohy s rcktifikáciou.
Stolička do Študovne;
čalúnená stolička, nosnosť 120kg, operadlo 480 x 340 mm, sedadlo 480 x 430 mm.
Stolička pre knihovníka - zdravotná - ergonomická;

169 ergonomické sedenie, sedacia časť je vyrobená z recyklovateľného a zdravotne nezávadného materiálu, ktorý je potiahnutý prijmenou textíliou (30% polyanúd, 35%
akryl, 22% polyester, 13% bavlna), podiúčky, koliečka
,4.

"C ^

a Prírodovednábiologicko-chémícká učebňa

•

2 040,00

:■

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner);
Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z píochoválu 50x30oim, nohy zakončené 4 veltoplošnými klzákmi s možnosťou umiernenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s
oblými

rohmi hrúbky 18mm, ABS hrana 2mm;

Ix uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook
Ix uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
170

rozmery min. vxšxh (320x420x395mm)
výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebookje min. 120mm
Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere 505x330mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere S27x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry, modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola min. 820mm
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy
zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti
poškriabaniu dosky

Laboratórne pracovisko žiaka 25 ŽIAKOV;
žiacke pracovisko (pre 24 žiakov), pripojiteľné na sieťové napätie, bezpečné pripojenie k 230 V s prúdovým chráničom, minimálny rozmer 1200x600x700mm,
konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, pevné kotvené do podlahy, kvôli pripojeniu médií. Pracovný povrch HPL kompakt rezist min hrúbky 13
171

mm v celom priereze (vysokotlaký laminát v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a
vysokým teplotám. Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií min.; voda (na pracovnej ploche chcm
odolná keramická výlevka/kalich
A chem odolná batéria z poplastovanej mosadze), bezpečné napätie (NN 0-24V, jednotka žiackych výstupov napätí do 24V). členený úložný priestor pre uskladnenie
učebných pomôcok, prístrojov. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Laboratórne pracovisko učiteľa;
laboratórne pracovisko učiteľa - pripojiteľné na sieťové napätie 230V, bezpečné pripojenie k 230 V s prúdovým chráničom, minimálny rozmer 1500x600x800mm,
konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, pevné kotvené do podlahy, kvôli pripojeniu médií. Pracovný povrch HPL kompakt rezist mín hrúbky 13
mm v celom priereze (vysokotlaký laminát v zhode s EN 438. Tento kompaktný laminát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči chemikáliám, vode, oderu, UV žiareniu a
172

vysokým teplotám. Tento laminát je samozhášavý, potravinársky nezávadný. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médii mín.: voda (na pracovnej ploche chem
odolná keramická výlevkaykalich
A chem odolná batéria z poplastovanej mosadze), bezpečné napätie (Elektrorozvádzač nízkonapäťový 0-24V, učiteľská jednotka pre žiacke výstupné napätie do 24V).
členený úložný priestor pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov. Súčasťou dodávkyje montáž a zapojenie rozvodov vody a el. v stoloch.

Bezpečnostná skriňa na chemikálie;
173 bezkovové prevedenie, polypropylénové (PP) pánty, vonkajšie prevedieme LDT doska biela 18ram, vnútorné vyloženie PP,
odvetraná (možnosť pripojenia na vzduchotechniku), výškovo staviteľné nohy, Minimálne 2 ks vanička záchytná PP

174

žiacky stôl 3-miesťoy;
1800x600x760 mm s odkladacím košom, kovová koštrukda, profil plochoovál, materiál doska DTD, pracovná doska buk
Žiacky stôl 2-raiestny;

175

1300x600x760 mm s odkladacím košom, kovová koštrukda, profil plochoovál, materiál doska DTD, pracovná doska buk

ks

8,000

12.5,00 €

150,00

I 000,00

1 200,00

ks

1,000

83,20 €

99,84

83,20

99,84

ks

25,000

42,20 €

50,64

1 055,00

1 266,00

Žiacka stolička;
Žiacka stolička - nastaviteľná vyíka sedadla stoličky 420,460,500 mm, poloha zaistená štyrmi imbusovýnti skrutkami s vnútorným šesťhranom, kovová konštrukcia
176 plochooválny profil, 38x20 mm; sedák a opierka z bukovej preglejky, hrúbka scdáku min. 10 a hrúbka opierky min. 8 mm; 4 plastové klzáky pod sedákom, z toho 2
zaisťovacie proti vypadnutiu z odkladacieho koša; nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek; ostatné

7aVnnfania konštrukde celokovové, zvarené, bez plastových koncoviek
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Pracovisko učiteľa;
Stôl s kontajnerom - rozmer min. 1300x600mm so zásuvným modulom s kontajnerom (skrinkou)
Kovová konštrukcia z piochováíu iOxJOmm, nohy zakončené 4 veľkoplošnými klzákmi s možnosťou umiernenia filcových tlmiacich podložiek. Vrchná doska katedry s
oblými rohmi hrúbky ISmra, ABS hrana 2mm;
Ix uzamykateľný úložný priestor s výsuvnou doskou do roviny pracovnej dosky na notebook
lx uzamykateľný kontajner s policou vo vnútri umiestnený vedľa úložného priestoru na notebook
rozmery vxšxh (320x420x395mm)
177
výška uzamykateľného kontajneru aj úložného priestoru na notebookje 120mm

sada

1,000

245,00 €

294,00

245,00

294,00

ks

2,000

247.00

296,40

494,00

592,80

ks

17,000

57,00

68,40

969,00

1 162,80

Pracovná plocha na zásuvnom module pod notebookom v rozmere tnin.505x330mm
Krycia doska nad zásuvným modulom v rozmere min.527x506mm odklopná a zásuvná vertikálne do katedry; modul je uzamykateľný s možnosťou zasunutia pracovnej
dosky s notebookom bez odpájania od sietí; v module sú 2 priechodky na pripojovacie káble; výška dosky stola min.820mm
Stolička - čalúnená, kovová konštrukcia plochoválny profil 38x20mm; zakončenie konštrukcie stoličky je celokovové, zvarené bez plastových koncoviek; nohy
zakončené 4 vclkoplošnými klzákmi s možnosťou umiestnenia filcových tlmiacich podložiek, sedák a opierka stoličky čalúnené; 4 plastové klzáky pod sedákom proti
poškriabaniu dosky

Kovové skrifie na odkladanie náradia;
178

skriňa na náradie vyrobená z oceľového plechu 0,7 - 1,5 mm s oblými hranami; uzamykanie dverí rozverovým zámkom; vybavenie: 4 police, 3 zásuvky, 5dielna sada držiakov náradia; variabilnosť zostavenia políc a zásuviek v rastri po 28 mm; 100% výsuv zásuviek na guliČkových lištách; nosnosť police 50 kg

Žiacka stolička do dieľne;
179

Polyuretanový sedák s priemerom 32 cm, plynový piest. Chrómový križ. Kolieska alebo klzáky.
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