


















Príloha č. 1 k Zmluve - Cenová ponuka 

P.č. Názov položky Výrobca Typ nábytku MJ Počet Jednotková 

cena  

v EUR bez 

DPH 

Jednotková 

cena  

v EUR s DPH 

Celková 

cena  

v EUR bez 

DPH 

Celková 

cena  

v EUR s 

DPH 

1. JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK         

1.1.1. Vysoký jedálenský stôl (sedenie TYP01) Narbutas NOVA WOOD ks 3 378,30 453,96 1 134,90 1 361,88 

1.1.2. Vysoká jedálenská stolička (sedenie TYP01) Narbutas POLYTONE ks 18 121,50 145,80 2 187,00 2 624,40 

01.2 Jedálenský stôl pre 4 osoby (sedenie TYP02) Narbutas NOVA U ks 15 117,00 140,40 1 755,00 2 106,00 

01.3 Jedálenská stolička (sedenie TYP02) Narbutas POLYTONE ks 60 85,80 102,96 5 148,00 6 177,60 

2. DOPRAVNÉ NÁKLADY         

2.1 dopravné náklady vrátane všetkých nákladov 

definovaných v bode 10 výzvy na predkladanie 

ponúk  - 1. etapa 

 -   -  ks 1 

452,32 542,78 452,32 542,78 

2.2 dopravné náklady vrátane všetkých nákladov 

definovaných v bode 10 výzvy na predkladanie 

ponúk   - 2. etapa 

 -   -  ks 1 

175,00 210,00 175,00 210,00 

2.3 dopravné náklady vrátane všetkých nákladov 

definovaných v bode 10 výzvy na predkladanie 

ponúk  - 3. etapa 

 -   -  ks 1 

278,88 334,65 278,88 334,65 

Celková cena za predmet zákazky     

  11 131,10 13 357,31 



Príloha č. 2 k Zmluve - Špecifikácia predmetu Zmluvy 

 

Predmetom Zmluvy je nákup a dodanie 3 druhy jedálenského nábytku do rôznych miest plnenia 

v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a podľa nižšie špecifikovaných požiadaviek Kupujúci. 
 

1. JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK 

1.1 Vysoké jedálenské sedenie (ďalej len „Sedenie TYP01): 

 

Kupujúci požaduje vysoké jedálenské sedenie, ktoré pozostáva z vysokého stola a 6 vysokých 

jedálenských stoličiek.  Požadované parametre sú  uvedené v tabuľke nižšie. 

 

1.1.1 Vysoký jedálenský stôl 

 
P.č. Technické vlastnosti Jednotka Požadované parametre Parametre navrhovaného stola 

1. šírka mm 1500-1600 1 600 

2. výška mm 1000-1100 1 050 

3. hĺbka mm 650-750 700 

4. hrúbka stolovej dosky mm min. 25 25 

5. hrúbka ABS hrany 

stolovej dosky 

mm min. 2 2 

 Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika Parametre navrhovaného stola 

6. konštrukcia samonosná drevená rámová konštrukcia 

s drevenými nohami a centrálnou 

stredovou traverzou slúžiacou ako 

opierka chodidiel pri stolovaní 

drevená samonosná konštrukcia 

s drevenými nohami a centrálnou 

stredovou traverzou slúžiacou ako 

opierka chodidiel pri stolovaní 

7. povrchová úprava 

konštrukcie 

vode odolná bezfarebná povrchová 

úprava 
Áno 

8. materiál pracovnej dosky melamínová drevotriesková doska Áno 

9. povrchová úprava 

stolovej dosky 

odolná proti vode, oderu a poškrabaniu 
Áno 

10. farba/dekór pracovnej 

dosky 

možnosť výberu z nasledovných 

preferovaných farieb/dekórov: biela, 

sivá a z ďalších min. 3 svetlých a min. 

2 tmavých drevodekórových odtieňov 

bez zmeny jednotkovej ceny za stôl 

a bez zmeny kvalitatívnych parametrov 

Áno – viď vzorkovník dekorov 

11. olepenie hrán  dosky hrana ABS, v rovnakom farebnom 

prevedení ako pracovná doska 
áno 

Požadovaný počet kusov  3 - 

 

1.1.2 Vysoká jedálenská stolička 

 

Kupujúci požaduje vysokú jedálenskú stoličku, ktorá bude spoločne používaná s vysokým 

jedálenským stolom. Jedálenské stoličky bez podrúčiek s opierkou na nohy. 

 
P.č. Technické vlastnosti Jednotka Požadované parametre Parametre navrhovanej stoličky 

1. celková výška stoličky mm 1 100-1 200 1 100 

2. výška sedáku od zeme mm 710-750 730 

3. šírka sedáku mm 390-450  440 

4. hĺbka sedáku mm 430-460 445 



5. oderuvzdornosť 

čalúnenia podľa 

Martindale 

cyklov 

min. 100 000 100 000 

6. hrúbka čalúnenia mm min.20 20 

 Hodnota / charakteristika Parametre navrhovanej stoličky 

7. konštrukcia kovová alebo drevená konštrukcia 

s kovovými nohami, čalúnený sedák 

pevne uchytený ku konštrukcii, 

s opierkou na chodidlá medzi prednými 

nohami stoličky  

kovová 

8. sedadlo a operadlo polypropylén polypropylén 

9. čalúnenie preferovaná farba okrová, sivá, čierna, 

tmavohnedá, béžová 
áno 

10. farba konštrukcie možnosť výberu z nasledovných 

preferovaných farieb biela, čierna, sivá, 

antracitová  

ano – viď vzorkovník 

11. povrchová úprava 

konštrukcie 
prášková farba alebo mokré lakovanie prášková farba 

12. koncovky nôh alebo 

klzáky 
plastové, vhodné pre vinylové podlahy áno 

Požadovaný počet kusov  18 - 

 

1.2 Jedálenský stôl pre 4 osoby  

 

Kupujúci požaduje jedálenský stôl umožňujúci sedenie min. 4 osôb (po 2 osoby z boku dlhšej 

strany stola) požadovaných parametrov uvedených v tabuľke nižšie.  

 
P.č. Technické vlastnosti Jednotka Požadované parametre Parametre navrhovaného stola 

1. rozmery š * h mm 1 200 * 800 1 200 * 800 

2. výška stola  mm 720 – 750 740 

3. hrúbka pracovnej dosky  

stola 

mm min. 25 25 

4. hrúbka ABS hrany  mm min. 2 2 

5. rektifikačné nožičky na 

korekciu nerovnosti 

podlahy – nastavenie 

výšky 

mm 

min. 10 

10 

6. nohy ks 4 4 

 Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika Parametre navrhovaného stola 

7. materiál nôh kov alebo drevo kov 

8. materiál vrchnej dosky melamínová drevovláknita doska áno 

9. farba/dekór pracovnej 

dosky 

možnosť výberu z nasledovných 

preferovaných farieb/dekórov: biela, sivá 

a ďalších   min. 3 svetlých   

drevodekórových odtieňov bez zmeny 

jednotkovej ceny za jedálenský stôl a bez 

zmeny kvalitatívnych parametrov 

áno 

Požadovaný počet kusov  15 - 

 

1.3 Jedálenské stoličky 

 

Kupujúci požaduje jedálenské stoličky určené pre spoločné používania s vyššie uvedeným 

jedálenským stolom s ozn. 1.2 Požadované parametre uvedené v tabuľke nižšie.  
 

 



P.č. Technické vlastnosti Jednotka Požadované parametre Parametre navrhovanej stoličky 

1. šírka sedáku  mm 430 - 470  440 

2. celková výška stoličky mm 750 – 1 100 785 

3. hĺbka sedáku mm 430 - 470 445 

4. výška sedáku od zeme mm 430 - 470 440 

5. oderuvzdornosť 

čalúnenia podľa 

Martindale 

cyklov min. 100 000 

100 000 

6. hrúbka čalúnenia mm min. 12 20 

 Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika Parametre navrhovanej stoličky 

7. nohy stoličky kovové alebo drevené  kovová 

8. sedadlo a operadlo polypropylén polypropylén 

9. 
materiálové prevedenie 

sedáku 
textilný, min. 250 g/m² 470 g/m2 

10. farba čalúnenia 

výber z min. 5 preferovaných farieb-

horčicová, sivá, tyrkysová, biela, slonová 

kosť 

áno 

11. povrchová úprava nôh 

kovové nohy - prášková farba, mokré 

lakovanie vo farbách čierna, biela, sivá, 

zlatá alebo  

drevené nohy - bezfarebný 

lak/bezfarebné olejovanie 

prášková farba 

12. 
koncovky nôh alebo 

klzáky 

plastové, vhodné pre vinylové, 

laminátové podlahy alebo dlažbu 
áno 

Požadovaný počet kusov  60 - 

 
Kupujúci požaduje záruku na akosť, kvalitu a vyhotovenie v trvaní 5 rokov. Záručná doba na 

jednotlivé čiastkové dodania nábytku začína plynúť odo dňa dodania a protokolárneho prevzatia 

príslušnej časti predmetu zákazky. 

 



Príloha č. 3 k Zmluve – Zoznam subdodávateľov (v prípade plnenia prostredníctvom 

subdodávateľov) 

 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľov 
IČO 

% podiel 
na 

zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1.     
2.     
3.     

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 k zmluve – Rozpis množstiev nábytku podľa jednotlivých miest a etáp plnenia 

 

 

 

P. č. Druh nábytku 
Celkový  

počet 

I. etapa II. etapa III. etapa 

Prešov Trnava Nitra Bratislava Spolu Žilina BB Spolu Košice Trenčín Spolu 

1.1.1 
Vysoký jedálenský stôl 

(sedenie TYP01) 
3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 

1.1.2 
Vysoká jedálenská 

stolička (sedenie TYP01) 
18 6 0 6 0 12 0 0 0 6 0 6 

1.2. 
Jedálenský stôl pre 4 

osoby (sedenie TYP02) 
15 2 2 2 1 7 2 2 4 2 2 4 

1.3. 
Jedálenská stolička 

(sedenie TYP02) 
60 8 8 8 4 28 8 8 16 8 8 16 

Položiek celkom 96         49     20     27 




