
Príloha č. 1: Návrh na plnenie súťažných kritérií
Predmet zákazky: Vybudovanie učební pre Základnú školu J.A.Komenského, Tvrdošovce_nábytok
Verejný obstarávateľ:  Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Učebňa Druh Množstvo 1 ks bez DPH Spolu bez DPH Spolu SDPH

Všetky dolu uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak Uchádzač je povinný doplniť presné parametra ponúkaného 
nábytku vyrobeného na mieru. V prípade že má daný 
nábytok aj typové označenie uchádzač doplní aj toto 
označenie.

Vybavenie knižnice
Stolička pre knihovníka 1

-  €                 -  €                      
Minimálna špecifikácia: čalúnená stolička (alebo ekvivalent), pevný uhol operadla, 
nastaviteľná výška operadla a hĺbky sedáku, plynový piest, na kolieskach prosíme doplniť

Vybavenie knižnice
Stoly do študovne 20

-  €                 -  €                      
Minimálna špecifikácia, rozmer min. 500x500x760mm,  Materiál LDS hrúbky min. 18 
min, s hranou ABS min. 2 mm, prosíme doplniť

Vybavenie knižnice
Stolička do študovne 20

-  €                 -  €                      
Minimálna špecifikácia: rokovacia čalúnená stolička, oceľový rám lakovaný na čierno 
(profil ovál), stohovateľná (5 ks), sedák so spodným plastovým krytom, nosnosť 100 kg. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Pracovisko učiteľa (učiteľská 
katedra, stolička, kontajner)

1

-  €                 -  €                      

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa a 
kontajner. Katedra učiteľa pre učebňu techniky má byť minimálne vo vyhotovení: 
kovová konštrukcia z jaklového profilu min. 40×40×2 mm, rám 30×30×2 mm, pracovná 
laminodoska s hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava – vypaľovací lak 
z umelej živice. Katedra má byť s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozváranej 
konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok. 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. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Mobilné pracovisko učiteľa 1

-  €                 -  €                      

Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva pripojiteľné na napätie 230 V. 
Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, 
brúska), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel. Rozmer pracoviska 
150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na 
pevnom vystuženom podvozku s párom pevných kolies a párom otočných kolies 
opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú 
vyrobené z 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú osadené v 
čapoch. Stolová doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru 
dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska 
má zrazené hrany. Závesný panel je vyrobený z perforovaného plechu. Pripojenie 
pracoviska na napätie 230 V je zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na 
prístupnej strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má 
bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov majú 
funkciu brúsky a sústruhu s nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné 
napájacie napätie, pozdĺžny posuv a obsahujú toto príslušenstvo: trojčeľusťové 
skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál. 
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a 
Protokol o uvedení do prevádzky. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Kovové skrine na odkladanie 
náradia

2

-  €                 -  €                      

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

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Mobilné pracovisko žiaka na 
obrábanie dreva 

5

-  €                 -  €                      

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre skupinu max. 2 žiakov. 
Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový 
sústruh na obrábanie dreva (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 
min. 50-120 mm, Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A,  zdroj 12 V, držiak nástroja, 
dlátko, trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane,  podpora pre nástroj, 
upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine ), úložný priestor na 
odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má 
byť min. 120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť 
vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných kolies 
a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. 
z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť  vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. 
Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú byť  osadené v čapoch. Stolová doska má byť 
vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne 
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať zrazené 
hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 
cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu 
dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom na prístupnej 
strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať 
bezpečnostný certifikát. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Mobilné pracovisko žiaka na 
obrábanie kovu 

5

-  €                 -  €                      

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu max. 2 žiakov. 
Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má obsahovať min. stavebnicový 
sústruh na obrábanie kovu (parametre sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 
min.40 -70 mm, Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min.,  pozdĺžny 
posuv,  trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot,  nástroj, 
sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine), úložný 
priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer 
pracoviska má byť min. 120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu). 
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s 
párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia 
má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť  vyrobené min. z 1mm 
hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú byť  osadené v čapoch. Stolová 
doska má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, 
následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má 
mať zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a siahať do výšky 
max. 150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z 
elektrického rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), 
pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená  3 x zásuvka na 230 V. 
Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej Polytechnickej 
učebne 

Stolička kovová, otočná, dielenská 16
-  €                 -  €                      Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák LDT, otočná prosíme doplniť

Didaktické pomôcky pre odbornú  
Polytechnickú učebňu

Regále na materiál a výrobky - 
odborná učebňa techniky

6
-  €                 -  €                      

Dielenský kovový policový regál s nosnosťou min. 100 kg, vonkajšie rozmery min. (v × š 
× h): 2000 × 1000 × 600 mm. prosíme doplniť

Vybavenie fyzikálnej učebne

Pracovisko učiteľa 1

-  €                 -  €                      

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a 
kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu fyziky má byť minimálne vo vyhotovení 
z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne 
z LDT hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl 
s aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna špecifikácia - 3-zásuvkový, min. rozmer 
400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. 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 prosíme doplniť

Vybavenie fyzikálnej učebne

Laboratórna skriňa na učebné 
pomôcky pre učebňu fyziky

1

-  €                 -  €                      

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál min. LDT hrúbky min. 18 mm, 2mm 
hrany ABS, min. 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, plné dviere. Rozmer min.: 
1950x800x400 mm. prosíme doplniť

Vybavenie fyzikálnej učebne

Žiacky laboratórny 2-miestny stôl do 
učebne fyziky

15

-  €                 -  €                      

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 prosíme doplniť

Vybavenie fyzikálnej učebne

Laboratórna žiacka stolička do 
učebne fyziky

30

-  €                 -  €                      

Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák 
a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne 
prostredie. prosíme doplniť

Vybavenie Chemickej učebne

Bezpečnostná skriňa na chemikálie - 
biochémia

1

-  €                 -  €                      

Dvojica bezpečnostných plechových skríň na chemikálie do školského laboratória. 
Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná, 
povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. Obsahuje 4 ks vysúvateľných 
nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek 30 kg, odvetrávanie 
v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine 900x550x1900 mm a rozmer 
druhej skrine 900x350x1900mm. prosíme doplniť

Didaktické pomôcky pre chemickú 
učebňu

Skriňa na učebné pomôcky - 
biochémia

2

-  €                 -  €                      

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. prosíme doplniť



Vybavenie odbornej učebne Biológie

Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, 
kontajner)

1

-  €                 -  €                      

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa a 
kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu má byť minimálne vo vyhotovení z 
pevnej kovovej konštrukcie a výškovo nastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne 
z LDT hrúbky min. 22mm,  rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS min. 2 mm, stôl 
s aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna špecifikácia - 3-zásuvkový, min. rozmer 
400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. 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. prosíme doplniť

Vybavenie odbornej učebne Biológie
Žiacky stôl 8

-  €                 -  €                      

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 prosíme doplniť

Vybavenie odbornej učebne Biológie
Žiacka stolička 16

-  €                 -  €                      

Minimálna špecifikácia - stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák 
a operadlo min. s CPL laminátu, alebo iného materiálu vhodného pre laboratórne 
prostredie. prosíme doplniť

Cena spolu -  €                 -  €                      

Prosím vyplniť nasledujúce 
údaje

Ponuku predkladá:
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
emailová adresa: 
Dátum vypracovania cenovej ponuky: 


