
Vybavenie na vyučovanie pre ZŠ s MŠ, nám. 1. mája 3, Chtelnica

2. časť: Dielenský nábytok

p.č. Názov položky Ponúkaný tovar
Parametre ponúkaného tovaru / Plnenie minimálnych 

technických parametrov a požiadaviek

požadovaný 

počet MJ

Jednotková 

cena v € bez 

DPH

Celková cena v 

€ bez DPH

Sadzba DPH v 

%
Celková cena v € s DPH

Splňuje 

požiadavky VO

1 Stolárska hoblica Stolárska hoblica Dielenská stolárska hoblica so stabilnou konštrukciou, buková, s pracovnou doskou 

vybavenou predným vozíkom a na zadnej stene odkladacou truhlicou. Súčasťou je 

zásuvka a súprava 4 oporných kolíkov. Celkový rozmer 1260 × 610 × 840 mm. 

6 369,00 2 214,00 20,00 2 656,80 Áno

2 Pracovisko žiaka 

na obrábanie dreva

Pracovisko žiaka 

na obrábanie dreva

Dielenské pracovisko (stacionárne) na obrábanie dreva pre dvojicu žiakov rozmerov 

min. 120x60x150cm vrátane závesného panelu z perforovaného plechu, stolová 

doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, 

následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami, na prístupnej strane 

pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na napätie 230V~eff, úložný priestor na 

odkladanie nástrojov. Pracovisko obsahuje stavebnicový sústruh na obrábanie dreva 

s parametrami: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 50-120 mm, otáčky motora 

11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja, dlátko, trojčelusťové skľučovadlo, 

otočný strediaci hrot, sane, podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky. 

Videomanuál v slovenčine.

5 846,00 4 230,00 20,00 5 076,00 Áno

3 Pracovisko žiaka 

na obrábanie kovov

Pracovisko žiaka 

na obrábanie kovov

Dielenské pracovisko (stacionárne) na obrábanie dreva pre dvojicu žiakov rozmerov 

cca 120x60x150cm vrátane závesného panelu z perforovaného plechu, stolová 

doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, 

následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami, na prístupnej strane 

pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na napätie 230V~eff, úložný priestor na 

odkladanie nástrojov. Pracovisko obsahuje zariadenie na obrábanie kovov - brúska.

5 866,00 4 330,00 20,00 5 196,00 Áno

4 Pracovisko na 

vŕtanie, pílenie a 

brúsenie

Pracovisko na 

vŕtanie, pílenie a 

brúsenie

Dielenské pracovisko (stacionárne) rozmerov na vŕtanie, pílenie a brúsenie 

rozmerov cca 60x60x90cm (š x h x v) so závesným panelom, úložným priestorom na 

odkladanie nástrojov a zásuvkou na napätie 230V~eff. Pracovisko obsahuje nástroje 

na obrábanie dreva a kovov (vŕťačka, pílka, brúska) a balenie základného 

dreveného materiálu na opracovanie. 

3 175,00 525,00 20,00 630,00 Áno

5 Pracovisko učiteľa 

na obrábanie kovov 

a dreva

Pracovisko učiteľa 

na obrábanie kovov 

a dreva

Dielenské pracovisko (stacionárne) na obrábanie dreva pre učiteľa rozmerov min. 

150x60x150cm vrátane závesného panelu z perforovaného plechu, stolová doska je 

vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne 

obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami, na prístupnej strane 

pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na napätie 230V~eff, úložný priestor na 

odkladanie nástrojov. Pracovisko obsahuje zariadenie na obrábanie dreva a kovov s 

funkciou brúsky a sústruhu s pozd´žnym posuvom, trojčelusťový, skľučovadlom, 

držiakom nástroja, otočným strediacim hrotom, sústružnícky nôž a videomanuál.  

1 846,00 846,00 20,00 1 015,20 Áno

Spolu za celý predmet zákazky bez DPH 12 145,00 €

DPH spolu za celý predmet zákazky 2 429,00 €

Spolu za celý predmet zákazky s DPH 14 574,00 €

Ponuku spracoval: Obchodné meno, sídlo organizácie Regál, s.r.o., Budatínska 5, 851 05 Bratislava

IČO: 35884452

IČ DPH: SK2021821725
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