
















Príloha č. 1 Zmluvy

Predmet zákazky: Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety

Verejný obstarávateľ: Obec Blatné Remety, Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety

Interiérové vybavenie (nábytok)

P.č. Názov
ks/ 

sada

Jedn. cena 

bez DPH

DPH v 

%

Celkom 

vrátane 
Špecifikácia

1 Pracovisko učiteľa - 

učebňa IKT a Jazykov

1 205,00 € 20 246,00 € Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. 

Katedra učiteľa pre odbornú učebňu je vo vyhotovení z pevnej kovovej 

konštrukcie s výškovonastaviteľnými nožičkami. Pracovná doska je z LDT 

hrúbky 22mm,  rozmer pracovnej dosky je 1200x600mm, výška stola 800mm, 

hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 

400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná 

stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s 

nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej 

konštrukcii, s nosnosťou min.  130 kg. Povrch z látky min. kategórie „C”. 

Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

2 Pracovisko učiteľa - 

učebňa IKT a Jazykov

1 205,00 € 20 246,00 € Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. 

Katedra učiteľa pre odbornú učebňu je vo vyhotovení z pevnej kovovej 

konštrukcie s výškovonastaviteľnými nožičkami. Pracovná doska je z LDT 

hrúbky 22mm,  rozmer pracovnej dosky je 1200x600mm, výška stola 800mm, 

hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, rozmer 

400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná 

stolička so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s 

nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej 

konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch z látky min. kategórie „C”. 

Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

3 Žiacky stôl - učebňa IKT 

a Jazykov

8 81,50 € 20 782,40 € Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej 

úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka. Rozmer základne 1000mm, 

hĺbka základne 550mm, výška stola 750 mm.

4 Stolička pre žiaka - 

učebňa IKT a Jazykov

16 40,50 € 20 777,60 € Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z 

CPL laminátu. Vhodná pre laboratórne prostredie. 

Celkovo bez DPH 1 710,00 €
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20% DPH 342,00 €

Celkovo s DPH 2 052,00 €
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