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1. Učiteľský pracovný stôl - minimálny rozmer (1800x800x900mm šírka x hĺbka s výška). 

Pracovná doska z chemicky odolného materiálu, minimálne LDTD hrúbky 25mm alebo 

postforming hrúbky 36mm. Oceľová kovová konštrukcia upravená vypaľovacou farbou, 

tlmiace nožičky. Krycie dosky stola minimálne z LDTD hrúbky 18mm, hranené ABS hranou 

2mm. Cenu požadujeme vrátane montáže.

ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

2. Učiteľský umývací stôl - minimálny rozmer (600x800x900mm šxhxv) vrátane skrinky s 

rozmerom 600x520x810mm šírka x hĺbka x výška - Pracovná doska z chemicky odolného 

materiálu, minimálne LDTD hrúbky 25mm alebo postforming hrúbky 36mm, oceľová kovová 

konštrukcia upravená vypaľovacou modoru farbou, ako konštrukcie žiackych stolov, krycie 

dosky z LDTD hrúbky 18mm, hranené 2mm ABS hranou. Chemický odolný drez minimálne 

polypropylénový (resp. keramický)  v rozmere 460x460x300mm šírka x dĺžka x hĺbka, vrátane 

chemicky odolného sifónu, vodovodná armatúra nerezová pre studenú vodu. Súčasťou 

skrinky umývacieho stola požadujeme centrálny uzáver vody pre celú učebňu. Cenu 

požadujeme vrátane montáže a zapojenia na pripravený prívod vody a odpad. 

ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

3. Skrinka na Propan-butánovú fľašu - má byť súčasťou učiteľského stola, maximálny rozmer 

(600x520x810 šxhxv) - Oceľový kovová konštrukcia upravená vypaľovacou farbou, krycie 

dosky z LDTD hrúbky 18mm, hranené 2mm ABS hranou. Vnútro skrinky oplechované 

pozinkovaným plechom. Cenu požadujeme vrátane montáže.
ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

4. Katedra učiteľa má byť minimálne v prevedení:  4-zásuvkový uzamykateľný kontajner, 

rozmer pracovnej plochy 1500x760x750mm šírka x hĺbka x výška. Materiál minimálne LDTD 

hrúbky 18mm, hranená 2mm ABS hranou. Požadujeme farbu korpusu a predných čiel 

zásuviek vo farbe ostatných častí učebne. Cenu požadujeme vrátane montáže.
ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

5. Laboratórna stolička učiteľa - minimálne v prevedení polyuretánový sedák aj operadlo, 

vhodná do laboratórneho prostredia. Výškovo nastaviteľná, plynový piest, plastový kríž. 

Nosnosť min. 120kg.  
ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Návrh na plnenie kritérií: Laboratórne vybavenie:



6. Školský stolový digestor - požadujeme digestor v minimálnom rozmere (900x700x1000 šírka 

x hĺbka x výška mm) vrátane skrinky pod digestor s dvomi zásuvkami na 230 V, vypínačom na 

svetlo a ventilátorom. 
ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

7. Inštalačný balíček k digestoru - požadujeme, aby inštalačný balíček obsahoval: potrubie na 

odťah z digestora, pretlakovú žalúziu, filtračnú jednotku s dvomi filtračnými patrónami 

naplnenými aktívnym uhlím a predfiltrom. Vstup a výstup v priemerw 200 mm. Cenu 

požadujeme vrátane inštalácie.

ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

8. Médiový tunel pre rozvod vody a odpadu - minimálny rozmer jedného segmetnu 

600x1600x900mm šírka x dĺžka x výška - má spájať učiteľské demonštračné pracovisko so 

žiackmi pracovnými stolmi. Tunel má obsahovať chemicky odolné umývadlá z minimálne z 

polyprolylénu, rozmer 460x460x300mm šírka x dĺžka x hĺbka, vrátane chemicky odolného 

sifónu a vodovodnej armatúry nerezovej pre studenú vodu.  V priestore tunelu majú byť 

vedené rozvodu vody a vyspádovaný odpad tak, aby nebolo nutné zasiahnuť do podlahy v 

učebni. Pracovná plocha tunelu má byť  z chemicky odolného materiálu - minimálne LDTD 

hrúbky 25mm alebo postformingu hrúbky 36mm. Krycie dosky tunela minimálne z LDTD 

hrúbky 18mm, hranené ABS hranou 2mm. Jedna strana tunela má byť demontovateľná, aby 

bolo možné v prípade potreby robiť revíziu rozvodov vody a odpadu. Cenu požadujeme 

vrátane montáže a inštalácie prívodu vody z učiteľského pracoviska a odpadu do učiteľského 

pracoviska. Cena bez inštalačného materiálu.

ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

9. Žiacky 3-miestny laboratórny stôl - minimálne  v rozmere 1800x600x750mm šírka x hĺbka s 

výška, pracovná doska minimálne z odolného materiálu LDTD hrúbky 25 mm alebo 

postforming hrúbky 36mm. Oceľová kovová konštrukcia upravená vypaľovacou farbou, 

tlmiace nožičky. Krycie dosky stola z LDTD hrúbky 18mm, hranené ABS hranou 2mm. Cena 

požadujeme vrátane montáže.

ks 10 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

10.
Prípravné práce + inštalačný materiál - v položke požadujeme naceniť inštalačný materiál 

pre prívod vody do učebne a rozvod vody v učebni, nové odpadové potrubie v stene, jeho 

napojenie na existujúce pripravené odpadové potrubie v miestnosti o poschodie nižšie a  

rozvod odpadu v učebni, vrátane všetkých súvisiacich stavebných, inštalačných a 

montážnych prác. 

ks 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00

Laboratórne vybavenie spolu bez DPH: 0.00 €

DPH: 0.00 €

Laboratórne vybavenie  spolu s DPH: 0.00 €



V………………………………..  dňa ………………………….

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou 

nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.

                                                                                                                                           __________________________________________

                                                                                                                                                                     Meno, priezvisko,funkcia, pečiatka


