
Príloha č. 1 k Výzve č. NZ 2019

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

nábytok 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO STOLA S PARAVANOM: Počet MJ

nábytok 2 CHARAKTERISTIKA KONTAJNERA: Počet MJ

nábytok 3 CHARAKTERISTIKA SPODNEJ SKRINE: Počet MJ

nábytok 4 CHARAKTERISTIKA VRCHNEJ SKRINE OTVORENEJ: Počet MJ

nábytok 5 CHARAKTERISTIKA VRCHNEJ SKRINE DVOJDVEROVEJ: Počet MJ

nábytok 6 CHARAKTERISTIKA ZASADACIEHO STOLA: Počet MJ

nábytok 7 CHARAKTERISTIKA STOJANOVÉHO VEŠIAKA: Počet MJ

nábytok 8 CHARAKTERISTIKA KONFERENČNÉHO STOLÍKA: Počet MJ

sedací nábytok 9 CHARAKTERISTIKA KANCELÁRSKEHO KRESLA: Počet MJ

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE:  min. 1750,  Ø350 , prevedenie kov.                                                                             

Stojanový vešiak, vyrobený z kovu,  min. 6 kusov vešiakov na kabáty, držiak na dáždniky. Povrchová úprava 

práškovým lakom s chrómovými doplnkami. Výška min. 1750 mm, stabilný podstavec, priemer podstavca min. 

350 mm. Obr. č.7

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: min. 1100x600x500 mm, max. 1200x650x550 mm.                     

Konferenčný stolík so spodnou odkladacou policou, vrchná a spodná platňa vyrobená z tvrdeného priehľadného 

skla hrúbky min. 85 mm, pevné kovové nohy v prevedení chróm.  Obr. Č.8

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 900 x 450 x 734 mm, prevedenie dub.                                                    

DVIERKA: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, ohranovaná ABS hranou hrúbky 2 mm 

rovnakého dekoru, zrazenou do uhla 2 mm. Dvierka majú vpredu zaoblené úchyty (farba alu).                                   

KORPUS: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, vrchná doska hrúbky 25 mm, ohranované ABS 

hranou hrúbky 2 mm. Vnútri je 1 prestaviteľná polica, s podperkami v tvare Z. Obr. Č.5

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 1800 x 600 x 750 mm, prevedenie dub.                                           

PRACOVNÁ DOSKA: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 25 mm, ohranovaná ABS hranou,  hrúbky 2 

mm rovnakého dekoru, zrazenou do uhla 2 mm.                                                                                                                                       

PODNOŽ: Kovová sklopná podnož povrchovo upravená chrómom, s poisťovacím komponentom. Podnož má 

bodovú výškovú rektifikáciu, umožňujúcu výškové nastavenie do 20 mm. Obr. Č.6

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 1600 x 800 x 750 mm, prevedenie dub.                                              

PRACOVNÁ DOSKA: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 25 mm, ohranovaná ABS hranou           hrúbky 

2 mm rovnakého dekoru, zrazenou do uhla 2 mm. Doska má plastovú prechodku na kabeláž.                                                                                                                                                                       

PODNOŽ: drevotriesková doska (ďalej len LTD) hrúbky 25 mm, ohranovaná ABS hranou hrúbky 2 mm rovnakého 

dekoru, zrazenou do uhla 2 mm, prevedenie dub. Podnož má bodovú výškovú rektifikáciu, umožňujúcu výškové 

nastavenie o 20 mm.                                                                                                             OSTATNÉ: Stôl má po celej šírke 

zástenu  v prevedení dub,vo výške 320 mm nad pracovnou plochou, hrúbky 18 mm, na zabezpečenie ohraničenia 

pracovného miesta. Obr. Č. 1

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 450 x 450 x 600 mm, prevednie dub.                                                            

VRCHNÁ DOSKA: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 25 mm, ohranovaná ABS hranou hrúbky 2 mm 

rovnakého dekoru, zrazenou do uhla 2 mm.                                                                                                                             

KORPUS: drevotriesková doska (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, ohranovaná ABS hranou hrúbky 2 mm. Kontajner 

má 3 zásuvky, vpredu zaoblené úchyty (farba alu), uzamykateľný. Zásuvky sú spriahnuté zadným tiahlovým 

systémom a majú samodoťahovacie guľôčkové  výsuvy, ktoré zabraňujú vypadnutiu zásuvky. Kontajner je 

osadený na kolieskach s brzdnou zarážkou. Obr. Č. 2

ROZMERY A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 900 x 450 x 1092  mm, prevedenie dub.                                               

DVIERKA: drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, ohranovaná ABS hranou hrúbky 2 mm 

rovnakého dekoru, zrazenou do uhla 2 mm. Dvierka majú vpredu zaoblené úchyty (farba alu).                    

KORPUS: drevotriesková doska (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, vrchná doska hr. 25 mm, ohranované ABS hranou 

hrúbky 2 mm. Vnútri sú 2 prestaviteľné police, s podperkami v tvare Z, skrinka je uzamykateľná. Obr. Č.3

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 900 x 450 x 734 mm, prevedenie dub.                                                KORPUS: 

drevotriesková doska  (ďalej len LTD) hrúbky 18 mm, vrchná doska hrúbky 25 mm, ohranované ABS hranou 

hrúbky 2 mm. Vnútri je 1 prestaviteľná polica, s podperkami v tvare Z. Obr. Č.4

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: 520 x 520 x 1030-1200 mm, tkanina podľa popisu nižšie, farba 

antracitová.                                                                                                                                                                           

TELESO: ergonomický sedací nábytok určený na dlhodobé sedenie (8h), čalúnený kvalitnou látkou, odolnou voči 

oderu - odolnosť 70 000 cyklov, s nastaviteľnou výškou sedenia, s možnosťou nastavenia sklonu operadla a 

sedadla, synchrónna mechanika, nosnosť 130 kg. Spodná podnož  je päťramenný kríž, podrúčky na ruky -  oboje 

nastaviteľné výškovo 70-80 mm, materiál polyamid. Kreslo je osadené  na plastovo-hliníkových kolieskach 

požadovanej nosnosti.Obr. Č.9
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Príloha č. 1 k Výzve č. NZ 2019

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
sedací nábytok 10 CHARAKTERISTIKA KANCELÁRSKEHO KRESLA: Počet MJ

sedací nábytok 11 CHARAKTERISTIKA ROKOVACEJ STOLIČKY: Počet MJ

sedací nábytok 12 CHARAKTERISTIKA DVOJMIESTNEJ SEDACEJ POHOVKY: Počet MJ

sedací nábytok 13 CHARAKTERISTIKA ROKOVACIEHO KRESLA: Počet MJ

Prevedenie drevotrieskovej dosky nábytku: dub prírodný, drevotriesková doska potiahnutá laminátom na 

ploche a profile, vysoká odolnosť proti ošúchaniu, nárazom a poškrabaniu dreva (viď ilustračný obrázok č. 14).

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: min. 450 - 550 x 630 x 560/1110 mm, tkanina podľa opisu nižšie, farba 

antracitová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TELESO: ergonomický sedací nábytok čalúnený kvalitnou látkou, odolnou voči oderu-odolnosť 70 000 cyklov, 

nosnosť 130 kg. Spodná podnož je päťramenný kríž, pevné podrúčky na ruky, výška kresla je nastaviteľná 

výškovo 70 - 80 mm, s možnosťou nastavenia sklonu operadla a sedadla,  materiál chróm. Kreslo je osadené na 

plastovo-hliníkových kolieskach požadovanej nosnosti. Obr. Č.10
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ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: min. 760x470x425 mm, výška sedenia min. 460 mm, farba poťahu 

antracitová.                                                                                                                                                                              

Kovový rám s povrchovou úpravou lesklý chróm z profilov priemeru min. 22 mm, nožičky sú opatrené gumovými 

klzákmi  na ochranu podlahoviny proti oderu, sedadlo je spevnené spodným a operadlo zadným plastovým 

krytom, bez podrúčok, stohovateľné. Sedadlo aj chrbtová opierka sú čalúnené kvalitnou nežmolkujúcou látkou 

zo 100% polyesteru alebo 100% polyamidu s odolnosťou min. 80 000 cyklov, gramáž látky min. 280g/m², výplň 

(polstrovanie sedadla ja operadla) – PUR pena, nosnosť min. 120 kg. Obr. Č.11

ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: max. 1400x700x800 mm, farba tkaniny antracitová.                                                                     

Dvojmiestna sedacia pohovka čalúnená kvalitnou nežmolkujúcou tkaninou odolnou voči oderu cca. 50 000 

cyklov a odolnou voči presiaknutiu vody, výplň studenou penou alebo PUR penou vyššou ako T20, pevné kovové 

nohy, nosnosť min. 200 kg. Obr. Č.12
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ROZMERY  A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE: max. 800x700x800 mm, farba tkaniny antracitová.                                                                        

Rokovacie kreslo čalúnené kvalitnou nežmolkujúcou tkaninou odolnou voči oderu cca. 50 000 cyklov, a odolnou 

voči presiaknutiu vody, výplň studenou penou, alebo PUR penou vyššou ako T20, pevné kovové nohy, nosnosť 

cca 130kg. Obr. Č.13
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