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Obchodné meno:

Sídlo:

Ponuku vypracoval:

Tel.:

Mail:

Popis: Minimálne parametre: Ponúkane parametre: Počet ks:
Cena za 1ks 

bez DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

lavica plastová 

Rozmer celkový ŠxVxH: 156 x 76 x 50. Kovové 

podnožie, perforované plastové sedáky aj 

operadlá. 2 0.00 €

lavica plastová 

Rozmer celkový ŠxVxH: 208 x 76 x 50. Kovové 

podnožie, perforované plastové sedáky aj 

operadlá. 1 0.00 €

rohož 

Rozmer ŠxD: 90x150 cm. Čistiaca rohož s 

gumeným podkladom. Materiál: 100% 

polyamid Podklad : guma Protišmykový 

podklad. 3 0.00 €

Klip rám

Rozmer: 327 x 25 x 450. Rám so zaoblenými 

rohmi a antireflexnou fóliou pre plagáty 

rozmeru A3 (297x420mm) 8 0.00 €

Jedálenský stôl 

Rozmery ŠxVxH: 1200x755x800. Vrchná 

pracovná DTD hrúbky 18mm, 2 mm ABS 

hrana, podnože kovové štvorcového prierezu 

25x25. Kovovvá konštrukcia vytvára pod 

doskou rám, čím bráni jej prehýbaniu. 

Rektifikácie umožňujúce eliminovať nerovnosť 

podlahy v rozsahu 15 mm. 2 0.00 €

Kuchynská spodná skrinka

Rozmery ŠxVxH: 600x824x540. Kuchynská 

skrinka spodná dvierková, Korpus kuchynky 

vyrobený so sivej DTD dosky hrúbky 18mm. 

Skrinka obsahuje 2 nastaviteľné police. V 

prednej časti je prekrytá dvoma dvierkami.
3 0.00 €

Kuchynský sokel bočný

Rozmery ŠxVxH: 45x95x18. Kuchynský sokel 

bočný vyrobený z 18 mm hrubej DTD dosky. 

sokel je hranený dookola. Zo spodnéj časti je 

sokel chránený silikonovou lištou.
2 0.00 €

Kuchynská doska pracovná 

Rozmery ŠxVxH: 600x28x600. Kuchynská 

pracovná doska s hrúbkou 28 mm v dekóre 

betón svetlý. 1 0.00 €

Kuchynská spodná skrinka

Rozmery ŠxVxH: 600x824x540. Kuchynská 

skrinka spodná dvierková, Korpus kuchynky 

vyrobený so sivej DTD dosky hrúbky 18mm. 

Skrinka obsahuje 1 nastaviteľná polica. V 

prednej časti je prekrytá dvoma dvierkami.
2 0.00 €

Kuchynská skrinka spodná dvere

Rozmery ŠxVxH: 900(540)x824x900(540). 

Kuchynská skrinka spodná rohová, Korpus 

kuchynky vyrobený so sivej DTD dosky hrúbky 

18mm. Skrinka obsahuje 2 nastaviteľné 

police. V prednej časti je prekrytá lomenými 

dvierkami dvierkami. 2 0.00 €

Kuchynská doska pracovná 

Rozmery ŠxVxH: 1800x28x600. Kuchynská 

pracovná doska s hrúbkou 28 mm v dekóre 

betón svetlý. 1 0.00 €

Kuchynská spodná skrinka pravá

Rozmery ŠxVxH: 300x824x540. Kuchynská 

skrinka spodná dvierková, Korpus kuchynky 

vyrobený so sivej DTD dosky hrúbky 18mm. 

Skrinka obsahuje 2 nastaviteľné police. V 

prednej časti je prekrytá pravými dvierkami.
1 0.00 €

Kuchynská doska pracovná

Rozmery ŠxVxH: 2700x28x600. Kuchynská 

pracovná doska pravá s hrúbkou 28 mm v 

dekóre betón svetlý. 1 0.00 €

Kuchynský sokel čelný 

Rozmery ŠxVxH: 119x95x18. Kuchynský sokel 

bočný vyrobený z 18 mm hrubej DTD dosky. 

sokel je hranený dookola. Zo spodnéj časti je 

sokel chránený silikonovou lištou.
3 0.00 €

Predkladateľ ponuky:

Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Nábytok - "Obecné komunitné centrum v obci Žehňa"

Príloha č.1 - Detailná technická a cenová špecifikácia
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Kuchynská doska pracovná 

Rozmery ŠxVxH: 1500x28x600. Kuchynská 

pracovná doska ľavá s hrúbkou 28 mm v 

dekóre betón svetlý. 1 0.00 €

Kuchynská spodná skrinka 

Rozmery ŠxVxH: 300x824x540. Kuchynská 

skrinka spodná 5 šuflíková, Korpus kuchynky 

vyrobený so sivej DTD dosky hrúbky 18mm. 

Skrinka obsahuje 2 nastaviteľné police. V 

prednej časti je prekrytá pravými dvierkami.
1 0.00 €

Kuchynský sokel čelný 

Rozmery ŠxVxH: 269x95x18. Kuchynský sokel 

bočný vyrobený z 18 mm hrubej DTD dosky. 

sokel je hranený dookola. Zo spodnéj časti je 

sokel chránený silikonovou lištou.
1 0.00 €

jedálenská stolička
Rozmery ŠxVxH: 40 x 87 x 38. Stohovateľná 

preglejková stolička kovovej konštrukcie.
8 0.00 €

nerezový dvojdrez
Dvojitý drez nerez 60x80x14 bez prepadu. 

Súčasťou je sifón 1 0.00 €
Batérie ku drezu Kuchynská chrómová batéria. 1 0.00 €

Rokovací stôl 

Rozmery ŠxVxH: 2600x755x1300. Vrchná 

pracovná doska hrúbky 26mm, 2 mm ABS 

hrana, podnože kovové štvorcového prierezu 

50x50. Kovová konštrukcia umiestnená tak 

aby bolo možné sedieť z každéj strany okolo 

stola. Rektifikácie umožňujúce eliminovať 

nerovnosť podlahy v rozsahu 15 mm.
1 0.00 €

Odkladacia stena - s vešiakmi

Rozmery ŠxVxH: 1200x1850x120. Vešiaková 

stena obsahuje 9 univerzálnych vešiakov a 3 

vešiaky na kabelky. Obsahuje aj vrchnú 

odkládaciu poličku s hl´bkou 100 mm. 
3 0.00 €

Skriňa policová dverová 

Rozmer: 800 x 1850 x 400. Korpus, dvere a 

police z DTD hrúbky 18 mm ošetrené ABS 

hranou, police prestaviteľnej výšky, 

zabezpečené proti náhodnému vysunutiu. 6 0.00 €
Nastavovací klzák (rektifikácia) Rozmery ŠxVxH: 47 x 45-62 x 47. 6 0.00 €

Magnetická tabuľa
Rozmer ŠxVxH: 180x90x2. Biela magnetická 

tabuľa na stenu. 1 0.00 €

stolička rokovacia s podrúčkami

Rozmery ŠxVxH: 54/44 x 82 x 44. Rokovacia 

stohovateľná stolička kovovej konštrukcie, 

sieťovaný chrbát, čalúnený sedák.
8 0.00 €

sedacia súprava 

Rozmer 3-kresla: 237x84x87 cm, 2-kresla: 

172x84x87 cm (šxhxv), výška sedu 44, hĺbka 

sedu 56 cm, kvalitná kostra, pružinová s pur 

penou, látka odolná v odere viac ako 45.000 

martindale, zloženie látky 95% polyster, 5% 

nylon, pevnosť v ťahu 1211 Warp, odolnosť 

voči roztrhnutiu 125,9 Warp, látka príjemná na 

dotyk priedušná. 1 0.00 €

stena pre TV
Rozmer zostavy: 270x40,2x190 cm (šxhxv), 

prevedeni DTD biela 1 0.00 €

stolík konferenčný
Horné sklo číre s čiernym lemom, spodné 

čierne, nohy chrómové 1 0.00 €

Stôl pracovný 

Rozmery ŠxVxH: 1600x755x800. Vrchná 

pracovná DTD hrúbky 25mm, 2 mm ABS 

hrana, podnože ošetrené z obidvoch strán 2 

mm ABS a priečka medzi nimi hrúbky 18 mm. 

Rektifikácie umožňujúce eliminovať nerovnosť 

podlahy v rozsahu 15 mm. 20 0.00 €

Stôl pracovný

Rozmery ŠxVxH: 1600x755x800. Zostava 

obsahuje stôl s rozmermi ŠxVxH: 

1200x755x800 a 5 šuflíkového kontajnera do 

výšky stola s rozmermi: ŠxHxV: 400x755x800 

mm. Vrchná pracovná DTD hrúbky 25mm, 2 

mm ABS hrana, podnože ošetrené z obidvoch 

strán 2 mm ABS a priečka medzi nimi hrúbky 

18 mm. Rektifikácie umožňujúce eliminovať 

nerovnosť podlahy v rozsahu 15 mm. 
1 0.00 €

Magnetická tabuľa
Rozmer ŠxVxH: 180x120x2. Biela magnetická 

tabuľa na stenu. 1 0.00 €

stolička kancelárska na kolieskach

Rozmery ŠxVxH: 64/49 x 99-107 x 51-56. 

Kancelárska stolička DIKE na chrómovom 

kríži s anatomicky tvarovaným sedákom a 

priedušným operadlom je ako stvorená pre 

celodenné sedenie za počítačom. 1 0.00 €

stolička rokovacia s podrúčkami

Rozmery ŠxVxH: 54/44 x 82 x 44. Rokovacia 

stohovateľná stolička kovovej konštrukcie, 

sieťovaný chrbát, čalúnený sedák.
40 0.00 €

Skriňa policová dverová 

Rozmer: 800 x 1850 x 400. Korpus, dvere a 

police z DTD hrúbky 18 mm ošetrené ABS 

hranou, police prestaviteľnej výšky, 

zabezpečené proti náhodnému vysunutiu. 4 0.00 €

Odkladacia stena - s vešiakmi

Rozmery ŠxVxH: 400x1850x120. Vešiaková 

stena obsahuje 3 univerzálne vešiaky a jeden 

vešiak na kabelky. Obsahuje aj vrchnú 

odkládaciu poličku s hl´bkou 100 mm. 
1 0.00 €
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Stôl pracovný 

Rozmery ŠxVxH: 1600x755x800. Vrchná 

pracovná DTD hrúbky 25mm, 2 mm ABS 

hrana, podnože ošetrené z obidvoch strán 2 

mm ABS a priečka medzi nimi hrúbky 18 mm. 

Rektifikácie umožňujúce eliminovať nerovnosť 

podlahy v rozsahu 15 mm. 2 0.00 €

Kontajner

Rozmery ŠxVxH: 400x600x600. Vrchná 

pracovná DTD hrúbky 25mm, 2 mm ABS 

hrana, boky a spodné dno hrúbky 18 mm, 

čielka ošetrené 2 mm ABS hranou, 3 zásuvky, 

kolieska. 2 0.00 €

Skriňa policová dverová

Rozmer: 800 x 1110 x 400. Korpus, dvere a 

police z DTD hrúbky 18 mm ošetrené ABS 

hranou, police prestaviteľnej výšky, 

zabezpečené proti náhodnému vysunutiu. 2 0.00 €

Nastavovací klzák (rektifikácia) 
Rozmery ŠxVxH: 47 x 45-62 x 47. Rektifikačné 

nožičky plastové (4ks) v balení 6 0.00 €

stolička kancelárska na kolieskach

Rozmery ŠxVxH: 64/49 x 99-107 x 51-56. 

Kancelárska stolička DIKE na chrómovom 

kríži s anatomicky tvarovaným sedákom a 

priedušným operadlom je ako stvorená pre 

celodenné sedenie za počítačom. 2 0.00 €

dávkovač na toaletný papier

Tork zásobník na toaletný papier SmartOne. 

Dávkovanie po jednom kúsku papiera, 

materiál plast biely. 7 0.00 €

dávkovač na tekuté mydlo

Tork zásobník na tekuté mydlo 1L. Zásobník 

možno použiť so širokou škálou produktov. 

Materiál plast biely. 7 0.00 €

dávkovač na papierové utierky

Tork zásobník na utierky na ruky Reflex. 

Zásobník na jednotlivo dávkované utierky, 

plast biely 7 0.00 €

dávkovač na vône

Viacfázový osviežovaž vzduchu so 

submikrónovou V-Solid zásobník na 

osviežovač technológiou, plast biely
7 0.00 €

nerezový kôš s uzáverom

Interiérový, nášľapný, hygienické otváranie 

nožným pedálom, vybavený vnútornou 

plastovou nádobou. 20L 10 0.00 €
Zrkadlo na stenu Rozmer ŠxVxH: 50x60x2 cm. 7 0.00 €

Stôl dielenský 

Rozmer ŠxVxH: 1500 x 845 x 685. Pracovná 

doska buková špárovka hr. 40 mm, podnožie z 

oceľového plechu hrúbky 2,5 - 3,0 mm. Nohy 

pevné.
2 0.00 €

vešiak s mramorovou základňou

Rozmery ŠxVxH: 270x1820x270. Kovová tyč s 

masívnou ťažkou základňou z pravého 

mramoru. Háčiky a klobúkové výstupy 

ukončené prvkami z masívneho dreva.
4 0.00 €

Klip rám

Rozmer: 327 x 25 x 450. Rám so zaoblenými 

rohmi a antireflexnou fóliou pre plagáty 

rozmeru A3 (297x420mm) 8 0.00 €

Schodíky

Obojstranné schodíky, hliníková konštrukcia s 

profilovaním pre vysokú stabilitu, kovanie z 

lakovaného oceľového plechu, plastové 

ochranné kryty a koncovky, koncovky nôh 

protišmykové 1 0.00 €
kôš odpadkový Rozmery: priemer 295 mm, výška 355 mm 7 0.00 €

vozík na čistace potreby

Vozík vybavený dvoma vedrami s objemom 15 

l, rám vozíka z oceľových chrómovaných 

trubiek, vozík vybavený rámom pre zavesenie 

plastového vreca na odpadky, plastovým 

žmýkačom vrátane vložky žmýkača
1 0.00 €

Korková nástenka 
Kvalitná korková tabuľa s dreveným rámom, 

vrátane háčikov na zavesenie. 8 0.00 €

Spolu bez DPH : 0.00 €

DPH: 0.00 €

Spolu s DPH : 0.00 €

V...................................................... dňa........................................................

................................................................

Podpis a pečiatka


