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

1. časť:  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 Pracovisko 

učiteľa 

Pracovisko 

učiteľa  - katedra 

s príslušenstvom

Katedra učiteľa s kontajnerom a stoličkou pre učiteľa. Katedra s kovovou 

konštrukciou a výškovou rektifáciou nôh, stolovou doskou z LDT hrúbky min. 

22 mm, rozmerov cca 1200x600x800 mm a prednou ochrannou doskou 

min. 1200 x 450 mm . Kontajner s 3-zásuvkami o rozmere cca 

400x500x600mm. Čalúnená stolička oceľovej chrómovanej konštrukcie s 

plynovým piestom na nastavenie sedáka a s asynchrónnym nastavením 

výšky operadla, nosnosť 130 kg.

1 208,00 208,00 20,00 249,60 Áno

2 Žiacky stôl Žiacky stôl - 

školská lavica 2M-

6

Stôl/lavica pre 2 žiakov s kovovou konštrukciou a stolovou doskou hrúbky 

min. 18 mm,  rozmerov min. 1200x600x750 mm.

8 83,00 664,00 20,00 796,80 Áno

3 Stolička/taburet 

pre žiaka (basic)

Stolička/taburet 

pre žiaka 

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo prestaviteľná, sedák a operadlo 16 41,00 656,00 20,00 787,20 Áno

4 Pracovisko 

učiteľa (dielenská 

katedra)

Pracovisko 

učiteľa -dielenská 

katedra s 

príslušenstvom

Dielenská katedraučiteľa s kontajnerom a stoličkou pre učiteľa. Katedra 

kovovej konštrukcia z jaklového profilu, pracovná laminodoska s hrúbkou 18 

mm a ABS hranami, rozmerov cca 1300 x 750 x 750 mm,  2-zásuvkový 

kontajner z celozváranej konštrukcie s uzamykaním.  čalúnená stolička 

oceľovej chrómovanej konštrukcie s planovým piestom na nastavenie 

sedáka a so stredne vysokým operadlom s asynchrónnym nastavením 

výšky, nosnosť 130kg.

Čalúnená stolička oceľovej chrómovanej konštrukcie s plynovým piestom na 

nastavenie sedáka a so stredne vysokým operadlom s asynchrónnym 

nastavením výšky, nosnosť 130 kg.

1 287,00 287,00 20,00 344,40 Áno

5 Stolička/taburet 

(dielenská) pre 

žiaka

Stolička/taburet 

(dielenská) pre 

žiaka

Dielenská stolička výška od 46 cm, kovová konštrukcia, sedál LDT, otočná, 

nožičky s klzákmi.

16 65,00 1 040,00 20,00 1 248,00 Áno

Spolu za celý predmet zákazky bez DPH 2 855,00 €

DPH spolu za celý predmet zákazky 571,00 €

Spolu za celý predmet zákazky s DPH 3 426,00 €

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

IČO: 35884452

IČ DPH: SK2021821725

meno a priezvisko kontaktnej osoby Branislav Hlinka

tel. kontakt, e-mail regalsro@regalsro.sk

Dňa: 6.7.2020

Podpis zástupcu org. a pečiatka: 

Ponuka tovarov: Vybavenie na vyučovanie
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