Kúpna zmluva č. Z201844019_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
00326470
2021031144
SK7502000000000024524562
0527167111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Škola.sk, s. r. o.

Sídlo:

Odborárska 21, 83102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

50293893

DIČ:

2120289468

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK42 7500 0000 0040 2323 5601

Telefón:

+421918632010

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Modernizácia odborných učební

Kľúčové slová:

učebné pomôcky a zariadenia, odborná učebňa,

CPV:

39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. 1. Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre Spojenú školu Letná v meste Poprad
2. 2. Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre ZŠ s MŠ - Komenského v meste Poprad
3. 3. Obstaranie odbornej učebne fyziky pre ZŠ s MŠ - Dostojevského v meste Poprad
4. 4.Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre ZŠ s MŠ - Francisciho v meste Poprad
Položka č. 1:

1. Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre Spojenú školu Letná v meste Poprad

Funkcia
Predmetom verejného obstarávania budú tovary dodané pre projekty modernizácie učební v meste Poprad. Modernizáciou
odborných učební bude skvalitnenie a modernizácia vyučovacieho procesu pomocou vhodného prostredia a moderných
pomôcok pre potreby vyučovacieho procesu.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Odborná učebňa polytechniky pre Spojenú školu

ks

1

1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

sada

1

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

ks

1

1.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

ks

2
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Minimum

Maximum

Presne

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

ks

5

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

ks

5

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

ks

3

1.7. Stolička/taburet pre žiaka

ks

17

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

sada

6

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

sada

6

1.10. Akumulátorové náradie

sada

6

1.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

sada

6

1.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

sada

1

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

sada

1

1.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

ks

6

1.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

sada

6

1.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

sada

6

1.17. Vypalovačka do dreva

ks

6

1.18. Zverák s príslušenstvom

sada

6

1.19. Nákova s príslušenstvom

ks

6

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

sada

6

1.21. Sada na meranie spotreby el. energie

sada

1

1.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

sada

1

1.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

sada

1

1.24. Sada na znázornenie skleníkového efektu

sada

1

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

sada

1

1.26. Sada na využitie obnoviteľnej energie

sada

6

1.27. Sada na znázornenie vodovodného systému

sada

1

1.28. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

sada

1

1.29. Prístroj detekujúci hladinu hluku

ks

1

1.30. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

súbor

1

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

sada

6

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

sada

6

1.33. Sada pre robotické programovanie

sada

1

1.34. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

sada

1

1.35. Ochranné prostriedky

súbor

17

1.36. Triedny súbor spotrebného materiálu

súbor

17

1.37. Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky

ks

6

1.38. Regále na materiál a výrobky - odborná učebňa
techniky

ks

6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa,
stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre učebňu techniky
má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového
profilu

1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

min. 40×40×2 mm, rám 30×30×2 mm, pracovná laminodoska s
hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava –
vypaľovací lak z umelej živice. Katedra má byť minimálne
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1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

s 2-zásuvkovým kontajnerom z celozváranej konštrukcie,
uzamykanie na cylindrický zámok. Minimálny rozmer stola má byť
1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska pracovná stolička

1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym
mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom,
na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg.
Povrch min. z látky

1.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva
pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh,
brúska),úložný priestor

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

na odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer
pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného
panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s
párom pevných kolies

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

a párom otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia
má byť vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police majú byť
vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do
90° a majú

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

majú byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min.
z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne
obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná
doska má

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

mať zrazené hrany. Závesný panel max. do výšky 150 cm
vyrobený z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na
napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s
možnosťou pripojenia

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený
prúdovým chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane
pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má
mať

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie
dreva a kovov má mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s
nasledujúcim technickými parametrami: bezpečné napájacie
napätie, pozdĺžny

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

posuv, má obsahovať min. príslušenstvo: trojčeľusťové
skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky
nôž a videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre
jeho zapojenie

1.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

1.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského
náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu
hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí
dvojbodovým

1.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3
zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg,
štandardná perforácia chrbta, Rozmery min.

1.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

(š x v x h): 780x1920x380 mm, povrchová úprava - vypaľovací lak
z umelej živice.

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva
(parametre

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm,
Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja,
dlátko, trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci hrot, sane,

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

podpora pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál
v slovenčine ), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný
panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min.
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1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku
(alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných kolies
opatrených brzdou).

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a
police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa
majú otvárať do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska
má byť

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru
dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel
má byť z

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického
rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/5 m),

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x
zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie,

1.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie kovu
(parametre

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm,
Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny
posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja,otočný strediaci
hrot,

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

nástroj, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T drážky,
videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie nástrojov
a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má
byť min.

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku
(alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných kolies
opatrených brzdou).

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a
police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa
majú otvárať do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska
má byť

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru
dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel
má byť z

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického
rozvodu dielne (alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/5 m),

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x
zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie,

1.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

Dielenské pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, pripojiteľné na
napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia
na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska), úložný
priestor

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

na odkladanie nástrojov a závesný panel. Rozmer pracoviska
150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s párom
pevných kolies a párom
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1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená
z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm hrubého
plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú osadené v
čapoch. Stolová

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do
tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je
vyrobený z

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je
zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na prístupnej
strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko
má

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie
dreva a kovov s funkciu pílky, vŕtačky a brúsky s nasledujúcim
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny
posuv a

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

obsahujú toto príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo, držiak
nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho
zapojenie,otestovanie,

1.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

1.7. Stolička/taburet pre žiaka

Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák
LDT, otočná.

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

Súprava základných dielenských meradiel pre techniku má
minimálne obsahovať 12 ks rôznych meradiel s minimálnou
špecifikáciou: Meradlo oceľové neohybné: šírka 23 mm, hrúbka 0,8
mm, dĺžka 480 mm,

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

Skladací meter drevený: min. 2 m, Zvinovací meter s
protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka
min. 2 m, šírka min. 14 mm, Kružidlo rysovacie s tvrdenými
hrotmi,min. 190 mm,

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

Digitálny hĺbkomer s nosom: dieliky po 0,01 mm,rozsah min. 0-180
mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky po 0,01 mm,
Uholník príložný pevný 200 mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve
stupnice,

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

šírka min. 30 mm, rozsah 0-180°, dĺžka min. 700 mm, Uhlomer s
posuvným ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 130x250 mm,
Meradlo posuvné digitálne: rozsah min.150 mm, rozlíšenie 0,01
mm, presnosť 0,03 mm,

1.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

Kovové meradlo posuvné: rozsah min. 190 mm, rozlíšenie 0,055
mm.Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč, statív k
laseru. Súčasťou sady má byť videomanuál v slovenskom jazyku.

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

Sada základného dielenského ručného náradia má byť minimálne
v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x
sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna časť v
rozsahu

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

45 - 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný),
1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý,
plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

(typy: priebojník 2.7x110 mm a 3.9x142 mm, sekáč 3.8x125 mm,
sekáč 11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač 3x120 mm), 1x
sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada
5 ks klieští v

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

obale v zložení: kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125 mm,
polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné
115 mm, 1x kladivo gumené a 1x kladivo kovové so
sklolaminátovou rukoväťou

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

300 g), 1x sada klincov, 1x ochranná podložka, 1x oceľové
nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm, chrómované, 1x
pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4 násadce),
1x sada 500
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1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

nitov v rozsahu 3,2 – 4,8 mm, 1 ks pílka gumený povrch rúčky a
rámu, 1 ks pílka na kov min. 295 mm, rukoväť drevená, 1 ks pílka
na drevo 300 mm, gumený povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na
rezanie

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

uhlov min. rozmer 290x140x65 mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo
minimálne v zložení: 300 ks vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300
ks skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks

1.9. Ručné náradie s príslušenstvom

pílových listov na kov 300 mm, 500 ks klincov rôzne druhy.
Súčasťou sady má byť videomanuál v slovenskom jazyku.

1.10. Akumulátorové náradie

Akumulátorové náradie - Minimálne požadované parametre sú:
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač LI 12CD, 1 batéria 12V Li-ion
1,3Ah, krútiaci moment 14/21Nm, upínací rozsah 0,8 - 10 mm,
otáčky bez

1.10. Akumulátorové náradie

záťaže od 0 do 1350 ot./min , 2 stupne, Chod doprava/doľava,
dvojstupňová prevodovka, manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou
dodávky má byť náhradná Li batéria.

1.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

Súprava základného ručného náradia pre elektroniku. Súprava má
obsahovať minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku a to:
PH0-2, ploché: 2,5-5,5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych
klieští pre

1.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

elektroniku a to minimálne 1 ks kombinované 118 mm, 1 ks
štiepacie bočné 110 mm, 1 ks štiepacie čelné 111mm, 1 ks
polguľaté rovné 120 mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1 ks
odizolovacie 155 mm.

1.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Montážne náradie pre vodoinštalatérske práce v prenosnom obale.
Sada má obsahovať minimálne 12 ks vodoinštalatérskych
nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vydlicovo račnových kľúčov
8-19 mm, sadu

1.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

18 ks skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10), sadu na zváranie
plastových trubiek PPR, kliešte na delenie PPR trubiek, rezač
rúrok 3-30 mm s ohrotovačom, pílku na železo, sadu 3 ks
náhradných

1.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

pílových listov kov obojstranných min. 295 mm, teplovzdušnú
pištoľ, pilník, lepidlo, teflónovú pásku.

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho
náradia pre učebňu techniky. Súprava má obsahovať minimálne 1x
hladítko murárske kovové, 1x hladítko murárske zubaté, 1x
hladítko murárske

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

plstené, 1x naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x hrable na
betón, 1x šnúru murársku, 5x sadu štetcov v zložení ploché,
guľaté, zárohové s drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov
zloženú

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

z minimálne 9ks brúsnych listov v troch rôznych hrúbkach, 5x
murársku špachtľu, 1x maltovník min. 65l, 1x škrabák drevený min.
380 x 180mm, 2 ks náhradné brúsne plátno, 1 ks škrabák na
porobetón

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

min. 240 x 80 mm, 1x sadu základného stavebného spojovacieho
materiálu zloženú minimálne z komponentov: sada 300 ks vrutov
,min. 3-5 mm x 12-55 mm , Sada 300 ks skrutiek, matíc

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

a podložiek M2-4 mm x 12-25 mm mm, Hliníkové nity 500 ks, 3,2 4,8 mm x 12-25 mm, Tavné tyčinky 1000g, polomer 5.5 mm, dĺžka
190mm, 1 ks tavná pištoľ min. 170W, doba aktivácie max. 6 min.,
teplota

1.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

220 st.C, na tyčinky s polomerom 5.5 mm, 3 ks pílových listov na
kov a drevo obojstranné 300 mm,Sada 1000 ks klincov rôzne
druhy. Súčasťou sady má byť videomanuál v slovenskom jazyku.
Sada pre dielňu.

1.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

Mikrospájkovačka minimálne analógová spájkovacia stanica s
minimálnym výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu
min. od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice má byť 230V
AC a napájacie

1.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

napätie spájkovačky maximálne 24V. Tvar hrotu je požadovaný
kužeľový s priemerom 2 mm. Spájkovačka má mať krátky čas
ohrevu a má byť vhodná pre školské prostredie. Sada základných
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1.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

pomôcok na spájkovanie má obsahovať minimálne 250 g
spájkovacieho cínu hrúbky minimálne 1 mm a kolofóniu minimálne
50 g, 1 ks odsávačku s dĺžkou min. 178 mm, hmotnosťou max. 60
g.

1.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom má minimálne
obsahovať: 1ks nožníc na strihanie plechu s minimálnym
prevodom do 1,1 mm a 1ks sady základného pozinkovaného
materiálu

1.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

rôznej hrúbky v rozmedzí od 0,55 mm do 0,7 mm, veľkosť min.
200x300 mm.

1.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov,
sušenie, rozmrazovanie a odstraňovanie starých náterov. Sada má
minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami výkonu - s
minimálnym

1.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

výkonom 900 W a teplotou minimálne 330°C. Druhá úroveň s
minimálnym výkonom 1600W a teplotou 500°C, súčasťou sady
majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, sada zmršťovacieho
materiálu pre

1.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

elektrotechniku a prenosný kufrík.

1.17. Vypalovačka do dreva

Vypaľovačka do učebne dreva, minimálne je požadovaný ručný
nástroj vhodný pre školské prostredie, s minimálnym príkon 165W
a osvetlením pracovnej plochy.

1.18. Zverák s príslušenstvom

Sada školských dielenských zverákov. Sada má minimálne
obsahovať 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky min. 120 mm aj s
upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s max. dĺžkou
čeľustí 75 mm a

1.18. Zverák s príslušenstvom

maximálnym rozstupom čeľustí 75 mm, pričom čeľuste majú byť
chránené gumovými krytmi, 1 ks zverák rýchloupínací s max.
dĺžkou čeľustí 60 mm, 2 ks svorky stolárske, 2 ks svorky
zámočnícke, 2 ks

1.18. Zverák s príslušenstvom

svorky rýchloupínacie.

1.19. Nákova s príslušenstvom

Sada školskej kováčskej nákovy pre techniku. Sada má obsahovať
minimálne 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s hmotnosťou
minimálne 5 kg, jedným hrotom, 1 ks kováčskeho kladiva, 1 ks
kováčskych klieští

1.19. Nákova s príslušenstvom

a základný materiál na kovanie.

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

Sada univerzálnych meracích prístrojov min. na meranie napätia a
prúdu. Požadované sú analógové prístroje z odolného plastu.
Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s krátkodobým

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti
prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče.
Meracie rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V, Delenie stupnice: 0,1 V / 1
V / 1 V,

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

, Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmery: 100 x 140 x 90 mm.
Ampérmeter na gavlanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou
proti prepólovaniu,

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče. Meracie
rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5 A, Delenie stupnice: 1/10/100 mA,
Dĺžka stupnice: 75 mm, min. rozmery: 100 x 140 x 90 mm. a
digitálny

1.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

multimeter so skúšačkou.

1.21. Sada na meranie spotreby el. energie

Sada na meranie spotreby elektrickej energie má obsahovať
minimálne demonštračný prístroj s LCD displejom, 3
funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej
ceny, vhodný na pripojenie

1.21. Sada na meranie spotreby el. energie

do elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je prístroj
možné použiť pre dve tarify, súčasťou sady má byť tepelné
záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej
energie.
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1.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej
energie v domácnosti. Sada má obsahovať minimálne 15 rôznych
komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 25 rôznych
experimentov

1.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

minimálen z týchto okruhov: základné zapojenia
elektrospotrebičov, premena elektrickej energie na iné druhy
energie, nehody spôsobené elektrickým prúdom, nehodové
situácie v domácnosti. Súčasťou

1.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

stavebnice má byť sada spojovacích vodičov so stojanom.
Požadovaný je videomanuál v slovenskom jazyku.

1.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

Súprava obsahujúca minimálne 2x rohové zrkadlo s drevený,
stojanom, 2x sadu vzorov s minimálne 10-timi úlohami na kontrolu
pravouhlého premietania na kartičkách, 2x sadu odrážajúcich
vzorov pre

1.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

pravouhlé premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks drevených
tvarov v piatich farbách.

1.24. Sada na znázornenie skleníkového efektu

Demonštračná pomôcka, materiál odolný plast, vhodný pre školské
prostredie, minimálny rozmer 300x220x45 mm, s dvoma otvormi
na teplomery s priemerom 7,5 mm, 4 farebné filtre (červený,
oranžový, modrý

1.24. Sada na znázornenie skleníkového efektu

a priesvitný), obsahuje teplomer a malú infračervenú lampu. Model
má slúžiť na znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy vplyvom
skleníkového efektu.

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov
elektrickej energie. Má obsahovať minimálne: veľkú vrtuľu a malú
vrtuľu na veternú energiu, solárny článok, nádoby na vodu so
zvonom na

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

vodík a zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a palivový článok,
LED diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie
členy,hadičky, stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na veľkú vrtuľu,
držiak

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

na malú vrtuľu, ručné dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok
na etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava s Peltierovým
článkom, palivový článok na slanú vodu, merač energie, merací
panel, CD

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

so softvérom, autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie,
záťaž, superkapacitor. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku.
Pomocou stavebnice má byť možné vytvoriť minimálne 11 rôznych

1.25. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na
ukážku kompletného systému získavania čistej energie v
zmenšenej mierke. Sada pre dielňu.

1.26. Sada na využitie obnoviteľnej energie

Sada má obsahovať minimálne: tankovaciu stanicu s
mechanickým plnením vodíka, elektrolyzérom na výrobu vodíka,
nádržkou na vodu a zásobníkom na vodík, solárny článok na
získavanie energie pre výrobu

1.26. Sada na využitie obnoviteľnej energie

vodíka. Minimálny rozmer modelu autíčka má byť 10 cm, má byť z
priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať chemické procesy, so
zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu.

1.27. Sada na znázornenie vodovodného systému

Sada znázorňujúca bežný vodovodný systému. Minimálne má
obsahovať : odstredivé čerpadlo s motorom, tubu a káble, vodnú
nádrž,trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma kohútikmi,
vodárenskú vežu

1.27. Sada na znázornenie vodovodného systému

so stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner
na vodu, sušič, prierezový model vodovodného kohútika. Sada pre
dielňu.

1.28. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

Zostava na demonštráciu základných druhov
mechanizmov,pohonov a prevodov (druhy, podstata smer
otáčania,hnacie a hnané koleso, atď.).Súprava má obsahovať
minimálne 10 ks funkčných modelov jednoduchých

1.28. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

jednoduchých mechanizmov a prevodov,ktoré je možné navzájom
prepájať a demonštrovať rôzne druhy pohybu,3 ks 3D modelov
motorov v reze a 11 ks rôznych 2D modelov pohonov a prevodov v
reze.
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1.28. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

Sada pre dielňu.

1.29. Prístroj detekujúci hladinu hluku

Prístroj detekujúci škodlivosť hluku a ďalších stresových
faktorov.Má zaznamenávať a vyhodnocovať minimálne hladinu
hluku v priestore a merať čas. Má byť minimálne s USB vstupom a
možnosťou pripojenia

1.29. Prístroj detekujúci hladinu hluku

na LAN. Prístroj má obsahovať funkciu, aby tvár na displeji sa buď
usmievala (zelené LED), keď je úroveň hluku v norme, ale bola
smutná (červené LED) keď je hluk v priestore nad hygienický limit.

1.30. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných pomôcok
znázorňujúcich využitie základných mechanizmov v domácnosti a
praxi, automatizačné, zabezpečovacie systémy v domácnosti,
energetické zdroje a ich

1.30. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

využitie v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer má byť
110x140 cm, povrch má byť laminovaný a sada má byť dodaná so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy
minimálne:

1.30. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Zabezpečovacie prvky v domácnosti,Regulácia spotreby vody v
domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné
kúrenie, Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie,
Nízkoenergetické domy,

1.30. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Rozvod plynu v domácnostiach, Revízne postupy, Základné
mechanizmy v domácnosti).

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov. Súprava má
obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych
zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne
sústruh, pílka a

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami minimálne 20 000
ot./min., 3A. Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruhu sú:
minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne 50-120
mm, pohyb

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

čepele lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov max. 6 mm,
rozmery obrábacieho stolíka minimálne 70x80 mm, otočný
strediaci hrot, stabilizačné dosky, lupienkové pílky, upínacie
klieštiny, stolík na

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

lupienkovú pílku,sane,zverák, podpora pre nástroj, hnací remeň
kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus,skrutkovač, frézka, vrták,
dlátko, brúsny papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv,
trojčeľusťové

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

skľučovadlo, zdroj 12V, držiak nástroja, nástrojová brúska s
brúsnym kotúčom, ochranné okuliare, 10 ks náhradné lupienkové
pílky, základová doska vrátane háčikov na uchytenie
protišmykových podložiek

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

(nožičiek), 2 ks mikrosvoriek,upínacie klieštiny kovový podstavec
pod dlátko K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný úložný
systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie,s vekom a
svorkami

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

(klipsňami) na zatvorenie veka,s vnútorným odnímateľným dielom
rozdelením na dve sekcie,s výškou min. 25 cm.Súčasťou
stavebnice má byť videomanuál v slovenskom jazyku.Súčasťou
stavebnice má byť

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

dielenská sada základného materiálu na obrábanie minimálne v
zložení:30 ks preglejka z topoľa (min. A4 formát), 30 ks valček z
lipového dreva 20x90 mm,100 ks palička z bukového dreva
60x100 mm,

1.31. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

15 ks polotovarov na výrobu soľničky 40x90 mm, 30 ks drevené
lištičky min. 100 mm.

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

Sada na obrábanie kovu a iných materiálov pre skupinu
žiakov.Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie
minimálne 3 variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých
kovov.Minimálne je požadované, aby
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1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

bola na sústruhu vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm,
pracovná plocha frézky má byť minimálne 140x30x30 mm, motor s
otáčkami minimálne 20 000 ot./min. Požadované je, aby z
komponentov

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

bolo možné zostaviť min. horizontálnu a vertikálnu frézku a
sústruh. Súčasťou príslušenstva má byť: remeň, kryt remeňa,
motor, trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak
nástroja,

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

stabilizačné platne, krížový posuv, skrutkovač,klieština,uťahovák
klieštin,fréza,sane, kovový medzikus, otočný strediaci hrot,
podložky na nastavenie nástroja, sústružnícky nôž, upevňovanie
pomocou

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

T drážky a zdroj, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, kovový
zverák, ochranné okuliare, základová doska vrátane háčikov na
uchytenie protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek,

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

10 ks náhradné lupienkové pílky,kovový podstavec pod
dlátko,rozširujúci set umožňujúci postaviť stroje na obrábanie
dreva(lupienková pílka + ručná brúska, klieštiny a dlátko).K
stavebnici je potrebné

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

dodať aj prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie
stavebníc na obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na
zatvorenie veka, s vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na
dve sekcie, s výškou

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

min. 25 cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v
slovenskom jazyku a dielenská sada základného materiálu na
obrábanie v zložení: 15 ks hliníkový valček 10x80 mm, 15 ks umelý
kameň 40x40 mm,

1.32. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

30 ks farebný akryl min. 30x30 mm.

1.33. Sada pre robotické programovanie

Triedna sada pre znázornenie využitia robotov v priemysle a v
bežnom živote. Má umožniť zostrojiť robotické zariadenia minimálne v zložení: 2 ks robotické vozidlá a 2 ks chodiaci robot
súčasne,

1.33. Sada pre robotické programovanie

programovateľné, obsah balenia minimálne: 4 ks mikropočítač
napr. Arduíno alebo podobné, 4 ks batériový box, 6 ks DC motor,
12 ks servomotor, 4 ks dotykový senzor, 4 ks infračervený senzor,

1.33. Sada pre robotické programovanie

stavebné dielce minimálne 300 ks, videomanuál v slovenskom
jazyku.

1.34. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

Vzorkovnice základných druhov technických materiálov (drevo,
kov, plasty),vzorky tesnení (dvere, okná a pod.), vzorky tepelných
izolácií (vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery vzoriek by mali

1.34. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

byť minimálne 50x50x5mm, s vyznačením názvu materiálu na
vzorke v slovenskom jazkyu. Každá vzorkovnica má obsahovať
vzorky minimálne 5 rôznych druhov technických materiálov

1.34. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

(t.j. minimálne 5x drevo, 5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x tepelné
izolácie). Súbory vzorkovníc majú byť uložené v prenosnom
kufríku.

1.35. Ochranné prostriedky

Súbor ochranných prostriedkov pre prácu v dielni pre učiteľa.
Súbor má obsahovať minimálne tieto ochranné prostriedky
spĺňajúce minimálne tieto požiadavky: 1 ks ochranných okuliarov,
spĺňajúcich

1.35. Ochranné prostriedky

požiadavku na prácu v dielni EN 166, 1ks pracovný plášť modrý s
dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom,
veľkosť min. L, 1 pár ochranných rukavíc, dielenských,

1.35. Ochranné prostriedky

spĺňajúcich požiadavky normy EN 420, 1ks ochranný štít dielenský.

1.36. Triedny súbor spotrebného materiálu

Spotrebný materiál pre dielňu techniky pre dodané učebné
pomôcky - drevo, kov, skrutky, klince, brúsny papier, súčiastky na
elektorechniku, modelárske materiály, lepidlá, lekárnička atď.

1.37. Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky

Dielenská stolárska hoblica so stabilnou konštrukciou, buková, s
pracovnou doskou vybavenou predným vozíkom a na zadnej stene
odkladacou truhlicou. Súčasťou má byť min. zásuvka a súprava 4
oporných

1.37. Stolárska hoblica - odborná učebňa techniky

kolíkov. Celkový rozmer min. 1260 × 610 × 840 mm.
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1.38. Regále na materiál a výrobky - odborná učebňa
techniky
Položka č. 2:

Dielenský kovový policový regál s nosnosťou min. 100 kg,
vonkajšie rozmery min. (v × š × h): 2000 × 1000 × 600 mm.

2. Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre ZŠ s MŠ - Komenského v meste Poprad

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

2.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

sada

1

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

ks

1

2.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

ks

2

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

ks

5

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

ks

5

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

ks

3

2.7. Stolička/taburet pre žiaka

ks

17

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

sada

6

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

sada

6

2.10. Akumulátorové náradie

sada

6

2.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

sada

6

2.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

sada

1

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

sada

1

2.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

ks

6

2.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

sada

6

2.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

sada

6

2.17. Vypalovačka do dreva

ks

6

2.18. Zverák s príslušenstvom

sada

6

2.19. Nákova s príslušenstvom

ks

6

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

sada

6

2.21. Sada na meranie spotreby el. energie

sada

1

2.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

sada

1

2.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

sada

1

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

sada

1

2.25. Sada na využitie obnoviteľnej energie

sada

6

2.26. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

sada

1

2.27. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

súbor

1

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

sada

6

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

sada

6

2.30. Sada pre robotické programovanie

sada

1

2.31. Ochranné prostriedky

súbor

17

2.32. Triedny súbor spotrebného materiálu

súbor

17

2.33 regále na materiál a výrobky - odborná učebňa
techniky

ks

6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

2.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa,
stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre učebňu techniky
má byť minimálne vo vyhotovení: kovová konštrukcia z jaklového
profilu

2.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

min. 40×40×2 mm, rám 30×30×2 mm, pracovná laminodoska s
hrúbkou min. 18 mm a ABS hranami. Povrchová úprava –
vypaľovací lak z umelej živice. Katedra má byť minimálne s
2-zásuvkovým kontajnerom z

2.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

celozváranej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok.
Minimálny rozmer stola má byť 1300 x 750 x 750 mm. Kancelárska
pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom,
asynchrónnym

2.1. Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička,
kontajner)

mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom,
na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg.
Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa
vzorkovníka.

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva
pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh,
brúska),úložný priestor

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

na odkladanie nástrojov a závesný panel. Minimálny rozmer
pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného
panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s
párom pevných kolies

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

a párom otočných kolies opatrených brzdou.Nosná konštrukcia má
byť vyrobená z min. 3 mm plechu,skrinka a police majú byť
vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do
90° a majú byť

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

sadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z bukových
hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených
a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

razené hrany. Závesný panel max. do výšky 150 cm vyrobený z
perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má
byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne s možnosťou
pripojenia na

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

xistujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým
chráničom max. na 16A, pričom na prístupnej strane pracoviska
má byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať
bezpečnostný

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

ertifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie dreva a kovov má
mať min. funkciu brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcim
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny
posuv, má

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

obsahovať min. príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo,držiak
nástroja, otočný strediaci hrot,sústružnícky nôž a videomanuál.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie,

2.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

2.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského
náradia. Má byť robustnej zváranej konštrukcie z oceľového plechu
hrúbky min. 0,7 mm, s oblými hranami, uzamykanie dverí
dvojbodovým

2.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

rozvorovým zámkom. Vnútorné vybavenie min.: 4 police a 3
zásuvky, nosnosť police min. 50 kg, nosnosť zásuvky min. 40 kg,
štandardná perforácia chrbta, Rozmery min. (š x v x h):
780x1920x380 mm,

2.3. Kovové skrine na odkladanie náradia

povrchová úprava - vypaľovací lak z umelej živice.

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V,má
obsahovať min.stavebnicový sústruh na obrábanie
dreva(parametre sústruhu:
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2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm,Motor:
otáčky min. 11000 ot/min,3A, zdroj 12 V,držiak
nástroja,dlátko,trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci hrot,
sane, podpora pre nástroj,

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v slovenčine ),
úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na
odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min.
120x60x90cm (š x h x výška

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť vyrobené na
pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s párom pevných
kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná
konštrukcia má byť

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené
min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa majú otvárať do 90°a majú
byť osadené v čapoch. Stolová doska má byť vyrobená min. z
bukových

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených
a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať
zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a
siahať do

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

výšky max. 150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má byť
zabezpečené z elektrického rozvodu dielne(alternatívne s
flexibilným pripojením do rozsahu+/-5 m),pričom na prístupnej
strane pracoviska

2.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať
bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt
pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení
do prevádzky.

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie kovu
(parametre

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm,
Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny
posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci
hrot,

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

nástroj,sústružnícky nôž,upevňovanie pomocou T drážky
videomanuál v sloven.), úložný priestor na odkladanie nástrojov a
závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť
min.120x60x90cm

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

(š x h x výška vrátane závesného panelu).Pracovisko má byť
vyrobené na pevnom vystuženom podvozku(alebo alternatíve s
párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených
brzdou).Nosná konštrukcia

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

má byť vyrobená min. z 3 mm plechu,skrinka a police majú byť
vyrobené min.z 1mm hrubého plechu.Dvierka sa majú otvárať do
90°a majú byť osadené v čapoch.Stolová doska má byť vyrobená
min.z bukových

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených
a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má mať
zrazené hrany. Závesný panel má byť z perforovaného plechu a
siahať

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

do výšky max.150 cm.Pripojenie pracoviska na napätie 230 V má
byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne(alternatívne s
flexibilným pripojením do rozsahu+/-5 m),pričom na prístupnej
strane

2.5. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

pracoviska má byť vyvedená 3x zásuvka na 230V.Pracovisko má
mať bezpečnost. certifikát Súčasťou dodávky pracoviska je projekt
pre jeho zapojenie,otestovanie, zaškol.a Protokol o uvedení do
prevádzky.

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

Dielenské pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, pripojiteľné na
napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia
na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska), úložný
priestor
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2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

na odkladanie nástrojov a závesný panel. Rozmer pracoviska
150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s párom
pevných kolies a

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

párom otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je
vyrobená z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm
hrubého plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú osadené
v čapoch.

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

Stolová doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne
lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených
roztokmi olejov a prísadami.Pracovná doska má zrazené hrany.
Závesný panel je vyrobený

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

z perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je
zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na prístupnej
strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko
má

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie
dreva a kovov s funkciu pílky, vŕtačky a brúsky s nasledujúcim
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny
posuv a

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

obsahujú toto príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo,držiak
nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie,

2.6. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

2.7. Stolička/taburet pre žiaka

Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák
LDT, otočná.

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

Súprava základných dielenských meradiel pre techniku má
minimálne obsahovať 12 ks rôznych meradiel s minimálnou
špecifikáciou: Meradlo oceľové neohybné: šírka 23 mm, hrúbka 0,8
mm,

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený: min. 2 m, Zvinovací meter
s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka
min. 2 m, šírka min. 14 mm, Kružidlo rysovacie s tvrdenými hrotmi,

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

min. 190 mm, Digitálny hĺbkomer s nosom:dieliky po 0,01 mm,
rozsah min.0-180 mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dieliky
po 0,01 mm,Uholník príložný pevný 200 mm,Uholník príložný
nastaviteľný: dve

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

stupnice, šírka min. 30 mm, rozsah 0-180°, dĺžka min. 700 mm,
Uhlomer s posuvným ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 130x250
mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah min.150 mm, rozlíšenie
0,01 mm,presnosť

2.8. Dielenské meradlá s príslušenstvom

0,03 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah min. 190 mm,
rozlíšenie 0,055 mm.Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a
vertikálny lúč, statív k laseru. Súčasťou sady má byť videomanuál
v slovenskom jazyku.

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

Sada základného dielenského ručného náradia má byť minimálne
v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x
sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna časť v
rozsahu

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

45 - 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný),
1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý,
plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

(typy: priebojník 2.7x110 mm a 3.9x142 mm, sekáč 3.8x125 mm,
sekáč 11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač 3x120 mm),1x
sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada
5 ks klieští v

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

obale v zložení: kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125 mm,
polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm, štípacie bočné
115 mm, 1x kladivo gumené a 1x kladivo kovové so
sklolaminátovou rukoväťou
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2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

(300 g), 1x sada klincov, 1x ochranná podložka, 1x oceľové
nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm, chrómované, 1x
pákové nitovacie kliešte 280 mm,priemer do 4,8 mm (4 násadce),
1x sada 500 nitov

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

v rozsahu 3,2 – 4,8 mm, 1 ks pílka gumený povrch rúčky a rámu, 1
ks pílka na kov min. 295 mm, rukoväť drevená, 1 ks pílka na drevo
300 mm, gumený povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie
uhlov

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

min. rozmer 290x140x65 mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo
minimálne v zložení: 300 ks vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300
ks skrutiek, matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks pílových listov na
kov 300 mm,

2.9. Ručné náradie s príslušenstvom

500 ks klincov rôzne druhy. Súčasťou sady má byť videomanuál v
slovenskom jazyku.

2.10. Akumulátorové náradie

Akumulátorové náradie - Minimálne požadované parametre sú:
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač LI 12CD, 1 batéria 12V Li-ion
1,3Ah, krútiaci moment 14/21Nm, upínací rozsah 0,8 - 10 mm,
otáčky bez

2.10. Akumulátorové náradie

záťaže od 0 do 1350 ot./min , 2 stupne, Chod doprava/doľava,
dvojstupňová prevodovka, manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou
dodávky má byť náhradná Li batéria.

2.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

Súprava základného ručného náradia pre elektroniku. Súprava má
obsahovať minimálne 7 ks skrutkovačov pre elektroniku a to:
PH0-2, ploché: 2,5-5,5mm so skúšačkou v obale a 6 ks rôznych
klieští pre

2.11. Náradia pre elektroniku s príslušenstvom

elektroniku a to minimálne 1 ks kombinované 118 mm, 1 ks
štiepacie bočné 110 mm, 1 ks štiepacie čelné 111 mm, 1 ks
polguľaté rovné 120 mm, 1 ks polguľaté dlhé 148 mm, 1 ks
odizolovacie 155 mm.

2.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Montážne náradie pre vodoinštalatérske práce v prenosnom obale.
Sada má obsahovať minimálne 12 ks vodoinštalatérskych
nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vydlicovo račnových kľúčov
8-19 mm, sadu

2.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

18 ks skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10),sadu na zváranie
plastových trubiek PPR, kliešte na delenie PPR trubiek, rezač
rúrok 3-30 mm s ohrotovačom, pílku na železo, sadu 3 ks
náhradných pílových

2.12. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

listov kov obojstranných min. 295 mm, teplovzdušnú pištoľ, pilník,
lepidlo, teflónovú pásku.

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

Súprava základného murárskeho stavebného a maliarskeho
náradia pre učebňu techniky.Súprava má obsahovať minimálne 1x
hladítko murárske kovové,1x hladítko murárske zubaté,1x hladítko
murárske plstené,

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

1x naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x hrable na betón, 1x
šnúru murársku, 5x sadu štetcov v zložení ploché, guľaté,
zárohové s drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov zloženú z
minimálne

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

9ks brúsnych listov v troch rôznych hrúbkach, 5x murársku
špachtľu,1x maltovník min. 65l, 1x škrabák drevený min. 380 x
180mm, 2 ks náhradné brúsne plátno,1 ks škrabák na porobetón
min. 240 x 80 mm,

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

1x sadu základného stavebného spojovacieho materiálu zloženú
minimálne z komponentov:sada 300 ks vrutov ,min. 3-5 mm x
12-55 mm,Sada 300 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4 mm x
12-25 mm mm,Hliníkové

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

nity 500 ks, 3,2 - 4,8 mm x 12-25 mm, Tavné tyčinky 1000g,
polomer 5.5 mm, dĺžka 190mm, 1 ks tavná pištoľ min. 170W, doba
aktivácie max. 6 min., teplota 220 st.C, na tyčinky s polomerom 5.5
mm,

2.13. Súprava základného murárskeho, stavebného a
maliarskeho náradia s príslušenstvom

3 ks pílových listov na kov a drevo obojstranné 300 mm, Sada
1000 ks klincov rôzne druhy. Súčasťou sady má byť videomanuál v
slovenskom jazyku. Sada pre dielňu.
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2.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

Mikrospájkovačka minimálne analógová spájkovacia stanica s
minimálnym výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu
min. od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice má byť 230V
AC a napájacie

2.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

napätie spájkovačky maximálne 24V. Tvar hrotu je požadovaný
kužeľový s priemerom 2 mm. Spájkovačka má mať krátky čas
ohrevu a má byť vhodná pre školské prostredie. Sada základných
pomôcok na

2.14. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

spájkovanie má obsahovať minimálne 250 g spájkovacieho cínu
hrúbky minimálne 1 mm a kolofóniu minimálne 50 g, 1 ks
odsávačku s dĺžkou min. 178 mm, hmotnosťou max. 60 g.

2.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom má minimálne
obsahovať: 1ks nožníc na strihanie plechu s minimálnym
prevodom do 1,1 mm a 1ks sady základného pozinkovaného
materiálu rôznej hrúbky

2.15. Nožnice na strihanie plechu s príslušenstvom

v rozmedzí od 0,55 mm do 0,7 mm, veľkosť min. 200x300 mm.

2.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie plastov,
sušenie, rozmrazovanie a odstraňovanie starých náterov. Sada má
minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami výkonu - s
minimálnym

2.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

výkonom 900 W a teplotou minimálne 330°C. Druhá úroveň s
minimálnym výkonom 1600W a teplotou 500°C, súčasťou sady
majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, sada zmršťovacieho
materiálu pre

2.16. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

elektrotechniku a prenosný kufrík.

2.17. Vypalovačka do dreva

Vypaľovačka do učebne dreva, minimálne je požadovaný ručný
nástroj vhodný pre školské prostredie, s minimálnym príkon 165W
a osvetlením pracovnej plochy.

2.18. Zverák s príslušenstvom

Sada školských dielenských zverákov. Sada má minimálne
obsahovať 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky min. 120 mm aj s
upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s max. dĺžkou
čeľustí 75 mm a

2.18. Zverák s príslušenstvom

maximálnym rozstupom čeľustí 75 mm, pričom čeľuste majú byť
chránené gumovými krytmi, 1 ks zverák rýchloupínací s max.
dĺžkou čeľustí 60 mm, 2 ks svorky stolárske,

2.18. Zverák s príslušenstvom

2 ks svorky zámočnícke, 2 ks svorky rýchloupínacie.

2.19. Nákova s príslušenstvom

Sada školskej kováčskej nákovy pre techniku. Sada má obsahovať
minimálne 1 ks nákovy z jedného kusa železa, s hmotnosťou
minimálne 5 kg,jedným hrotom, 1 ks kováčskeho kladiva, 1 ks
kováčskych klieští

2.19. Nákova s príslušenstvom

a základný materiál na kovanie.

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

Sada univerzálnych meracích prístrojov min. na meranie napätia a
prúdu. Požadované sú analógové prístroje z odolného plastu.
Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s krátkodobým

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti
prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče.
Meracie rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V, Delenie stupnice: 0,1 V / 1
V / 1 V,

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmery: 100 x 140 x 90 mm.
Ampérmeter na gavlanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou
proti prepólovaniu,

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče. Meracie
rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5 A, Delenie stupnice: 1/10/100 mA,
Dĺžka stupnice: 75 mm, min. rozmery: 100 x 140 x 90 mm. a
digitálny

2.20. Sada univerzálnych meracích prístrojov

multimeter so skúšačkou.

2.21. Sada na meranie spotreby el. energie

Sada na meranie spotreby elektrickej energie má obsahovať
minimálne demonštračný prístroj s LCD displejom, 3
funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej
ceny, vhodný na pripojenie
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2.21. Sada na meranie spotreby el. energie

do elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je prístroj
možné použiť pre dve tarify, súčasťou sady má byť tepelné
záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej
energie.

2.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej
energie v domácnosti. Sada má obsahovať minimálne 15 rôznych
komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 25 rôznych
experimentov

2.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

minimálen z týchto okruhov: základné zapojenia
elektrospotrebičov, premena elektrickej energie na iné druhy
energie, nehody spôsobené elektrickým prúdom, nehodové
situácie v domácnosti.

2.22. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Súčasťou stavebnice má byť sada spojovacích vodičov so
stojanom. Požadovaný je videomanuál v slovenskom jazyku.

2.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

Súprava obsahujúca minimálne 2x rohové zrkadlo s drevený,
stojanom, 2x sadu vzorov s minimálne 10-timi úlohami na kontrolu
pravouhlého premietania na kartičkách, 2x sadu odrážajúcich
vzorov pre

2.23. Sada na znázornenie pravouhlého premietania

pravouhlé premietanie obsahujúcu minimálne 200 ks drevených
tvarov v piatich farbách.

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov
elektrickej energie.Má obsahovať minimálne:veľkú vrtuľu a malú
vrtuľu na veternú energiu,solárny článok, nádoby na vodu so
zvonom na vodík a

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a palivový článok, LED
diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie členy,
hadičky, stojan na vrtuľu,rôzne typy listov na veľkú vrtuľu, držiak na
malú

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

vrtuľu, ručné dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok na
etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava s Peltierovým článkom,
palivový článok na slanú vodu, merač energie, merací panel, CD
so

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

softvérom, autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie, záťaž,
superkapacitor. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku.
Pomocou stavebnice má byť možné vytvoriť minimálne 11

2.24. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

rôznych experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré
slúžia na ukážku kompletného systému získavania čistej energie v
zmenšenej mierke. Sada pre dielňu.

2.25. Sada na využitie obnoviteľnej energie

Sada má obsahovať minimálne: tankovaciu stanicu s
mechanickým plnením vodíka, elektrolyzérom na výrobu vodíka,
nádržkou na vodu a zásobníkom na vodík, solárny článok na
získavanie energie pre výrobu

2.25. Sada na využitie obnoviteľnej energie

vodíka. Minimálny rozmer modelu autíčka má byť 10 cm, má byť z
priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať chemické procesy, so
zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu.

2.26. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

Zostava na demonštráciu základných druhov mechanizmov,
pohonov a prevodov (druhy, podstata, smer otáčania, hnacie a
hnané koleso, atď.). Súprava má obsahovať minimálne 10 ks
funkčných modelov jednodu-

2.26. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

chých mechanizmov a prevodov,ktoré je možné navzájom prepájať
a demonštrovať rôzne druhy pohybu,3 ks 3D modelov motorov v
reze a 11 ks rôznych 2D modelov pohonov a prevodov v
reze.Sada pre dielňu.

2.27. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných pomôcok
znázorňujúcich využitie základných mechanizmov v domácnosti a
praxi,automatizačné,zabezpečovacie systémy v
domácnosti,energetické zdroje a ich využitie

2.27. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer má byť 110x140
cm,povrch má byť laminovaný a sada má byť dodaná so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy
minimálne: Zabezpečovacie prvky

2.27. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

v domácnosti, Regulácia spotreby vody v domácnosti a Regulácia
spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné kúrenie, Alternatívne a
obnoviteľné zdroje energie, Nízkoenergetické domy,
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2.27. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Rozvod plynu v domácnostiach, Revízne postupy, Základné
mechanizmy v domácnosti).

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov. Súprava má
obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych
zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne
sústruh, pílka a

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami minimálne 20 000
ot./min., 3A. Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruhu sú:
minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne 50-120
mm,

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

pohyb čepele lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov max. 6
mm, rozmery obrábacieho stolíka minimálne 70x80 mm, otočný
strediaci hrot,stabilizačné dosky, lupienkové pílky, upínacie
klieštiny,stolík

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

na lupienkovú pílku, sane, zverák, podpora pre nástroj, hnací
remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, frézka,
vrták, dlátko, brúsny papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv,

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

trojčeľusťové skľučovadlo, zdroj 12V,držiak nástroja, nástrojová
brúska s brúsnym kotúčom,ochranné okuliare,10 ks náhradné
lupienkové pílky,základová doska vrátane háčikov na uchytenie
protišmykových

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, upínacie klieštiny, kovový
podstavec pod dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný
úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie, s

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným
odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25
cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slovenskom
jazyku. Súčasťou

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

stavebnice má byť videomanuál v slovenskom jazyku. Súčasťou
stavebnice má byť dielenská sada základného materiálu na
obrábanie minimálne v zložení: 30 ks preglejka z topoľa (min. A4
formát),

2.28. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

30 ks valček z lipového dreva 20x90 mm, 100 ks palička z
bukového dreva 60x100 mm, 15 ks polotovarov na výrobu soľničky
40x90 mm, 30 ks drevené lištičky min. 100 mm.

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

Sada na obrábanie kovu a iných materiálov pre skupinu žiakov.
Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 3
variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých kovov. Minimálne
je požadované,

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

aby bola na sústruhu vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 -70
mm,pracovná plocha frézky má byť minimálne 140x30x30
mm,motor s otáčkami minimálne 20 000 ot./min. Požadované
je,aby z komponentov bolo

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

možné zostaviť min. horizontálnu a vertikálnu frézku a sústruh.
Súčasťou príslušenstva má byť: remeň, kryt remeňa,
motor,trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak
nástroja,stabilizačné

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština, uťahovák klieštin,
fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci hrot, podložky na
nastavenie nástroja, sústružnícky nôž, upevňovanie pomocou T
drážky a

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

zdroj, nástrojová brúska s brúsnym kotúčom, kovový zverák,
ochranné okuliare, základová doska vrátane háčikov na uchytenie
protišmykových podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, 10 ks
náhradné

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

lupienkové pílky, kovový podstavec pod dlátko, rozširujúci set
umožňujúci postaviť stroje na obrábanie dreva (lupienková pílka +
ručná brúska, klieštiny a dlátko). K stavebnici je potrebné dodať aj

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na
obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s
vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s
výškou min. 25 cm.
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2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slovenskom jazyku a
dielenská sada základného materiálu na obrábanie v zložení: 15 ks
hliníkový valček 10x80 mm, 15 ks umelý kameň 40x40 mm,

2.29. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

30 ks farebný akryl min. 30x30 mm.

2.30. Sada pre robotické programovanie

Triedna sada pre znázornenie využitia robotov v priemysle a v
bežnom živote. Má umožniť zostrojiť robotické zariadenia minimálne v zložení: 2 ks robotické vozidlá a 2 ks chodiaci robot
súčasne,

2.30. Sada pre robotické programovanie

programovateľné, obsah balenia minimálne: 4 ks mikropočítač
napr. Arduíno alebo podobné, 4 ks batériový box, 6 ks DC motor,
12 ks servomotor, 4 ks dotykový senzor, 4 ks infračervený senzor,

2.30. Sada pre robotické programovanie

stavebné dielce minimálne 300 ks, videomanuál v slovenskom
jazyku.

2.31. Ochranné prostriedky

Súbor ochranných prostriedkov pre prácu v dielni pre učiteľa.
Súbor má obsahovať minimálne tieto ochranné prostriedky
spĺňajúce minimálne tieto požiadavky: 1 ks ochranných okuliarov,
spĺňajúcich

2.31. Ochranné prostriedky

požiadavku na prácu v dielni EN 166, 1ks pracovný plášť modrý s
dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom,
veľkosť min. L, 1 pár ochranných rukavíc, dielenských,

2.31. Ochranné prostriedky

spĺňajúcich požiadavky normy EN 420, 1ks ochranný štít dielenský.

2.32. Triedny súbor spotrebného materiálu

Spotrebný materiál pre dielňu techniky pre dodané učebné
pomôcky - drevo, kov, skrutky, klince, brúsny papier, súčiastky na
elektorechniku, modelárske materiály, lepidlá, lekárnička atď.

2.33. Regále na materiál a výrobky - odborná učebňa
techniky

Dielenský kovový policový regál s nosnosťou min. 100 kg,
vonkajšie rozmery min. (v × š × h): 2000 × 1000 × 600 mm.

Položka č. 3:

3. Obstaranie odbornej učebne fyziky pre ZŠ s MŠ - Dostojevského v meste Poprad

Funkcia
Predmetom verejného obstarávania budú tovary dodané pre projekty modernizácie učební v meste Poprad. Modernizáciou
odborných učební bude skvalitnenie a modernizácia vyučovacieho procesu pomocou vhodného prostredia a moderných
pomôcok pre potreby vyučovacieho procesu.
Technické vlastnosti

Jednotka

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

sada

1

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

sada

1

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

ks

1

3.4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

sada

1

3.5. Laboratórna skriňa na učebné pomôcky

ks

1

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

ks

8

3.7. Žiacky stôl

ks

9

3.8. Stolička/taburet pre žiaka

ks

17

3.9. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

ks

1

3.10. SW k iterfejsu - multilicencia

ks

1

3.11. Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

sada

1

3.12. Učiteľská termodynamická sada

sada

1

3.13. Laboratórny podnos

sada

1

3.14. Sada pre termodynamiku s príslušenstvom

sada

1

3.15. Učiteľská mechanická sada

sada

1

3.16. Multifunkčný model mechanického auta

ks

1

3.17. Sada objem a hmotnosť

sada

1

3.18. Sada kladiek s príslušenstvom

sada

1
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Minimum

Maximum

Presne

3.19. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

sada

1

3.20. Ručná výveva s príslušenstvom

sada

1

3.21. Učiteľská optická sada

sada

1

3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

sada

1

3.23. Učiteľská elektromagnetická sada

sada

1

3.24. Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

ks

1

3.25. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

ks

1

3.26. Vizualizér

ks

1

3.27. Ochranné prostriedky pre učiteľa

súbor

1

3.28. Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre
učiteľa

súbor

1

3.29. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

ks

4

3.30. Sada senzorov pre fyziku - žiak

sada

4

3.31. Sada žiackych termodynamických súprav

sada

4

3.32. Sada tácok

sada

4

3.33. Skupinová sada pre termodynamiku s
príslušenstvom

sada

4

3.34. Sada žiackych mechanických súprav

sada

4

3.35. Multifunkčný model mechanického auta

ks

4

3.36. Sada objem a hmotnosť

sada

4

3.37. Sada kladiek s príslušenstvom

sada

4

3.38. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

sada

4

3.39. Ručná výveva s príslušenstvom

sada

4

3.40. Sada žiackych optických súprav

sada

4

3.41. Žiacka elektrotechnická súprava

sada

4

3.42. Sada žiackych elektromagnetických súprav

sada

4

3.43. Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu

sada

4

3.44. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

ks

4

3.45. Sada ochranných prostriedkov

sada

4

3.46. Sada spotrebného materiálu

sada

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

Min. požadovaná špecifikácia - Interaktívna tabuľa s
elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a
citlivosťou na dotyk, pomer strán 4:3, rozmer aktívnej plochy min.
1600x1207 mm

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

(uhlopriečka 79"), hmotnosť max. 23 kg. Po oboch stranách tabule
tlačidlá pre jednoduché spúšťanie základných funkcií (2x18), na
ráme tabule nabíjacia stanica pre 2 nabíjateľné interaktívne perá.
Obe

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

interaktívne perá sú programovateľné.Podpora práce 2 užívateľov
súčasne.Možnosť pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo
pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné
príslušenstvo).Originálny anotačný

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

softvér v slovenskom jazyku a vizuálna knižnica, ktorá obsahuje
stovky výukových interaktívnych 3D modelov. Softvér umožňuje
rozpoznávanie rukopisu v Slovenskom jazyku aj s diakritikou. a je
plne

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

integrovaný s prostredím MS OFFICE (podporuje priame vkladanie
poznámok do Wordu, Excelu, PowerPointu s ukladaním vo
formátoch MS Office). Min. špecifikácia pre dataprojektor - s DLP
technológiou s
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3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

podporou 3D, natívne rozlíšenie XGA (1024x768), svetelný výkon
min. 3000 ANSI lumenov, kontrast min. 15 000:1, Throw ratio max.
0,656, konektivita min. 2x VGA-In (15pin D-Sub), 1x HDMI, 1x
S-Video,

3.1. Interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej
tabuli

1x Composite Video,1x Audio-In(Mini-Jack) 1x VGA-Out(15pin
D-Sub),1x Audio-Out (Mini-Jack),1x RS-232 a 1x USB
miniB,hlučnosť max. 35 dB.Súčasťou dodávky má byť nástenný
teleskopický držiak projektora.

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

Procesor min. dvojjadrový 2,9GHz, RAM 8GB, HDD 256GB SSD,
optická mechanika SuperMulti DVD RW, čítačka SD kariet,
samostatná graf. karta s min. 2GB RAM, Ethernet LAN 10/100,
WiFi 802.11ac,

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

Bluetooth 4.2 (Miracast komaptibilné), konektivita min. : 2xUSB
3.0, 1xUSB2.0, HDMI, audio 3,5mm Jack, RJ-45, integrovaná web
kamera Wide Vision HD s duálnym digitálnym mikrofónom,OS:
WINDOWS 10;

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

antireflexný displej SVA min. 15,6", WLED , rozlíšenie min.
1920x1080 Aplikačný softvér: vizuálna knižnica obsahujúca
výukové interaktívne 3D modely vrátane popisu jednotlivých častí,
zvýraznenia,

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

otáčania a priblíženia ľubovoľnej časti modelu s možnosťou
priameho prepojenia s Microsoft Office. Dostupné knižnice: Ľudské
telo, Biológia rastlín, Biológia zvierat, Chémia, Fyzika, Geológia,

3.2. Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

Paleontológia, Geometria.

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

Minimálne požiadavky: pripojiteľné na sieťové napätie 230 V,
minimálny rozmer 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná
plocha z chemicky odolného materiálu. Na pracovnej ploche
vyvedené pripojenie

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

médií napr. voda, plyn (propan-butan), napätie 230V, bezpečné
napätie 30V. Úložný priestor pre uskladnenie učiteľskej
stoličky,učebných pomôcok a prístrojov:Laboratórne pracovisko
učiteľa s pripojením

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

na sieťové napätie 230V/50Hz a bezpečné napätie max. 30V.
Požadovaný rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm,
konštrukcia aj pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko
má byť vyrobené s pevnou

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

kovovou konštrukciou a s párom pevných bantamových kolies a s
párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná
konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky
3mm.

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z laminovanej
drevotriesky hrúbky min. 18 mm.Dvierka sa majú otvárať min. do
90°.Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu min.
hrúbky 36mm.

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

Oceľová konštrukcia má byť s oblými hranami a s povrchovou
úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím
lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti,
certifikát o

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

fmechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s platnými
STN (EN). Na pracovnej ploche má byť elektropanel učiteľa
zabudovaný do pracovnej dosky a má mať rozmer max.
150x300mm, materiál kov

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť
minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou, zásuvky
na bezpečné jednosmerné 1x a na striedavé výstupné napätie 1x.
Parametre

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

zásuvky na bezpečné napätie - AC banánik 4mm; 10A; čierny;
parametre zásuvky na bezpečné napätie DC - banánik 4mm; 10A;
čierny ( -) červený ( +). Elektropanel musí zodpovedať platným
bezpečnostným

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

požiadavkám smerníc Rady EU pre školské prostredie. Na
pracovnej ploche má byť osadená chemicky odolná výlevka s min.
rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z
chemicky odolného
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3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie
v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej
chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche má byť
vyvedený ventil na

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

pripojenie plynu. Na pracovnej doske má byť osadená batéria na
vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou.
Prívod vody do batérie má byť riešený s možnosťou pripojenia na
existujúcu

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V má
byť s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod
elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A.
Pripojenie

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V má
byť vyriešené pomocou laboratórneho zdroja bezpečného napätia,
ktorý má byť súčasťou pracoviska. Minimálne parametre zdroja
majú byť: zdroj

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

stabilizovaného napätia a prúdu s min. tromi integrovanými
okruhmi:DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule nastaviteľný s
nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A,AC striedavý zdroj
diskrétny 3,6,9,12,15,18 V

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný 12V s
obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a
reset pre AC zdroj 4x LCD :napätie DC, prúd DC, napätie AC, prúd
AC, CE certifikát pre

3.3. Laboratórne pracovisko učiteľa

bezpečné používanie. Členený úložný priestor má byť
uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok,
prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky. Pracovisko má mať
bezpečnostný certifikát.

3.4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa,
stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu
fyziky má byť minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej
konštrukcie a

3.4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska minimálne z LDT
hrúbky min. 22mm, rozmer min. 1200x600x800 mm, hrana ABS
min. 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - minimálna
špecifikácia

3.4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

- 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na
kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička minimálne so
stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s
nastavením výšky operadla,

3.4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s
nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné
prevedenie podľa vzorkovníka.

3.5. Laboratórna skriňa na učebné pomôcky

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky,materiál min.LDT hrúbky
min.18 mm,2mm hrany ABS, min. 4 ukladacie
úrovne,uzamykateľná,plné dvere.Rozmer min.: 1950x800x400
mm.Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

Minimálne požiadavky: žiacke pracovisko (pre 2-4 žiakov)
pripojiteľné na sieťové napätie 230V alternatívne na zdroj veternej
alebo slnečnej energie, minimálny rozmer 1200x600x700mm,
konštrukcia aj

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, na pracovenj
ploche vyvedené pripojenie médií napr. voda, plyn (propan-butan),
napätie 230V, bezpečné napätie 30V:Laboratórne pracovisko pre

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

2 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, altrnatívne na
zdroj veternej alebo slnečnej energie a bezpečné napätie max.
30V. Požadovaný rozmer pracoviska min. 1300x600x800mm,
konštrukcia aj

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

pracovná plocha z odolného materiálu. Pracovisko má byť
vyrobené s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných
bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies
opatrených brzdou. Nosná

Strana 22 z 38

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

konštrukcia má byť vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky
3mm.Krycie plochy, police a dvierka majú byť vyrobené z
laminovanej drevotriesky hrúbky min. 18 mm. Dvierka majú byť
minimálne z jednej

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

pozdĺžnej strany posuvné. Na priečnych stranách pracoviska majú
byť montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných
pracovísk. Pracovná doska má byť z obojstranného postformingu

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia má byť s povrchovou
úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím
lakom. Pracovisko má spĺňať certifikát hygienickej nezávadnosti,
certifikát o

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s platnými
STN (EN). Na pracovnej ploche má byť vyvedený ventil na
pripojenie plynu. Na pracovnej ploche má byť osadený
elektropanel zabudovaný do

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

pracovnej dosky a má mať rozmer max. 150x300mm, materiál kov
s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu majú byť
minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V/50Hz a s krytkou,

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na
striedavé výstupné napätie,prvky majú byť rozložené symetricky
aby panel mohla používať dvojica žiakov.Parametre zásuvky na
bezpečné napätie

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

AC-banánik 4mm;10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečené
napätie DC- banánik 4mm; 10A; čierny ( -) červený ( +)
;Elektropanel musí zodpovedať platným bezpečnostným
požiadavkám smerníc Rady EU pre

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

školské prostredie.Pripojenie pracoviska na napätie 230V má byť s
možnosťou pripojenia na exist. samostatný prívod elektriny v
učebni,istený prúdovým chráničom max.na 16A.Pracovisko má
mať prípravu

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé
napätie do max. 30V. Členený úložný priestor má byť
uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a
prístrojov. Pracovisko má mať

3.6. Laboratórne pracovisko žiaka

bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt
pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v
slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

3.7. Žiacky stôl

Minimálna špecifikácia-kovová konštrukcia,výškovonastaviteľná
bez použitia náradia,stolová doska hrúbky 18mm v povrchovej
úprave min.umakart s bukovým náglejkom.Rozm.
min.1300x600x750 mm pre 2 žiakov.

3.8. Stolička/taburet pre žiaka
3.9. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Minimálne požiadavky-merací panel pre učiteľa komaptibilný so
sadou senzorov pre fyziku-učiteľ.Merací panel má obsahovať min.
3 ks základných senzorov ( min. senzor teploty, senzor osvetlenia,
senzor

3.9. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

napätia), min. 4ks spojovacích káblov pre senzory a má mať min.
zabudovaný mikrofón. Súčasťou meracieho panelu pre učiteľa má
byť spektrálna sonda-optické vlákno a vybavenie na online
skúmanie

3.9. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

a zaznamenávanie spektrálnych charakteristík viditeľnej časti
spektra zdrojov svetla. Merané veličiny má byť možné zobrazovať
a spracovávať priamo v meracom paneli, na monitore počítača
alebo

3.9. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

na interaktívnej tabuli.

3.10. SW k iterfejsu - multilicencia

Softvérové školské vzdelávacie prostredie pracujúce min. pod
operačným systémom Windows, kompatibilné s interfejsom,
integrujúce meranie hodnôt chemických veličín (min. teplota, pH,
koncentrácia O2,

3.10. SW k iterfejsu - multilicencia

koncentrácia CO2, rádioaktívne žiarenie) spracovanie a
zobrazenie nameraných hodnôt v tabuľkách a v grafoch,
modelovanie a tvorbu interaktívnych animácií prepojených na
reálne deje snímané
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3.10. SW k iterfejsu - multilicencia

senzormi.Súčasťou majú byť minimálne inštruktážne aktivity pre
učiteľov a žiakov v zmysle ŠVP pre ročníky 6.až 9.ročníky ZŠ s
inovovanou metodikou v digitálnej forme. Multilicencia softvéru v

3.10. SW k iterfejsu - multilicencia

slovenskom a anglickom jazyku, platnosť multilicencie má byť nie
na menej ako 5 rokov.

3.11. Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

Učiteľská sada senzorov na fyziku pre interfejs na zber dát má
obsahovať minimálne tieto senzory: 4 x sada prepojovacích
káblikov (1 sada 4ks), 1ks senzor teploty, 1 ks senzor osvetlenia, 1
ks senzor

3.3.11. Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

osvetlenia, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor
vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks senzor teploty

3.11. Sada senzorov pre fyziku - učiteľ

(termočlánok), 1 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor magnetického
poľa, 1 ks optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 ks
senzor zvuku.

3.12. Učiteľská termodynamická sada

Učiteľská termodynamická sada vrátane statívového stojana má
byť využiteľná aj s interfejsom pre senzory. Sada má obsahovať
minimálne 40 komponentov a má umožňovať prezentovať
minimálne tieto

3.12. Učiteľská termodynamická sada

experimenty na šírenie tepla: na šírenie tepla: model teplomera,
kalibrácia teplomera, bimetal, dĺžková rozťažnosť pevných látok,
zmena objemu kvapalín, zmena objemu vzduchu pri konštantnom
tlaku,

3.12. Učiteľská termodynamická sada

zmena tlaku pri konštantnom objeme, vedenie tepla, prúdenie
tepla, sálanie tepla, tepelná izolácia a experimenty na zmeny
skupenstva: merná tepelná kapacita kvapalín, pevných látok,
teplota topenia,

3.12. Učiteľská termodynamická sada

chladiaca zmes, skupenské teplo tuhnutia, teplota varu, destilácia.

3.13. Laboratórny podnos

Sada laboratórnych podnosov pre učiteľa - jeden podnos v
rozmere min. 400x300x40 mm a druhý podnos s minimálnym
rozmerom 250x250x40 mm, s teplotnou odolnosťou min. do 50°C
a chemickou

3.13. Laboratórny podnos

odolnosťou minimálne pre materiály PS.

3.14. Sada pre termodynamiku s príslušenstvom

Sada pre termodynamiku má obahovať minimálne 1 ks
propan-butanového plynového horáku s ventilovou náhradnou
náplňou s minimálne 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v
bezpečnostnej nádržke,

3.14. Sada pre termodynamiku s príslušenstvom

1 ks Joulového kalorimetra a 2 ks laboratórnych teplomerov.

3.15. Učiteľská mechanická sada

Učiteľská mechanická sada má obsahovať komponenty, ktoré
môžu byť využiteľné s interfejsom pre senzory. Sada má
obsahovať minimálne 45 komponentov a má umožňovať
prezentovať minimálne 25

3.15. Učiteľská mechanická sada

experimentov z mechaniky: napr. naklonená rovina, zákony páky,
momenty a sily, sily pôsobiace na ramene páky, sila ako vektor,
pohyb kyvadla, fyzikálne kyvadlo, pevné a pohyblivé kladky,
Hookov zákon,

3.15. Učiteľská mechanická sada

rezonancie, ťažisko, trenie, princíp sily a jednoduchých strojov,
pevná kladka, pohyblivé kladky, pokusy s trením, libela, kyvadlo a
iné. Všetky komponenty majú byť prispôsobené na to, aby z nich

3.15. Učiteľská mechanická sada

bolo možné zostaviť pokusy na magnetickej tabuli.

3.16. Multifunkčný model mechanického auta

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov
mechaniky.Fyzikálne autíčko má umožňiť meranie dĺžky telesa,má
demonštrovať treciu silu princíp rovnoramennej aj
nerovnoramennej páky,jednoramennej páky,

3.16. Multifunkčný model mechanického auta

priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu, priemernej
rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa, Newtonovho
zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena polohovej
energie na pohybovú,

3.16. Multifunkčný model mechanického auta

kladky a dvojitého kladkostroja. Súčasťou pomôcky má byť
videomanuál v Slovenčine.
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3.17. Sada objem a hmotnosť

Sada obsahujúca min. 17 ks komponentov využiteľných s
interfejsom na zber dát. Sada má obsahovať minimálne 7 ks
silomerov minimálne z rozsahu 0,2-100N, materiál plast, kovová
pružina, 1x balenie 4 ks

3.17. Sada objem a hmotnosť

kovových valcov pre pokusy s hustotou, materiál min. Al/Fe/Cu/Pb,
hmotnosť 200g, priemer min. 25 mm, 1x balenie 6 ks rôznych
materiálov na určenie hustoty vážením, materiál min.
Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo,

3.17. Sada objem a hmotnosť

min. rozmer 10x10x10 mm.

3.18. Sada kladiek s príslušenstvom

Min. špecifikácia-sada kladiek má obsahovať minimálne súpravu
kovových kladiek na stojane, ktoré majú byť využiteľné s
interfejsom pre senzory a majú obsahovať minimálne: oceľové tyče
40cm,25cm,70cm,

3.18. Sada kladiek s príslušenstvom

1 ks dvojsvorka, 1 ks hák, 1 ks povraz 3 m, 1 ks pripevňovaciu
skrutku, 1ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou
upevnenia kladiek, 1ks silomer s citlivosťou 0,2 N, sadu závaží

3.18. Sada kladiek s príslušenstvom

(5g,10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g).

3.19. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Min. špecifikácia - zariadenie má slúžiť na vysvetlenie a meranie
tlaku kvapalín. Balenie má obsahovať minimálne senzor, s
priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na stojane
plastovú tyč s

3.19. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

dielikmi po 50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm, na podstavci,
s vodným stĺpcom maximálne do 200 mm, tlakomer s vodnou
náplňou a kadičku.

3.20. Ručná výveva s príslušenstvom

Min. špecifikácia - školská edukačná súprava pre pokusy vo vákuu.
Súprava má obsahovať min. 10 častí, vrátane ručnej vývevy a má
byť dodaná v prenosnom obale.

3.21. Učiteľská optická sada

Učiteľská optická sada má obsahovať minimálne 28 komponentov
a umožňovať prezentovať minimálne tieto experimenty odraz a lom
svetla(snellov zákon) totálny odraz,geometrická konštrukcia obrazu
pomocou

3.21. Učiteľská optická sada

význačných lúčov, funkcia zdravého ľudského oka, chyby oka a
korekcie, funkcia základných optických prístrojov, fotoaparát,
ďalekohľad a pod. Minimálne zloženie súpravy: 15 ks optických
komponentov

3.21. Učiteľská optická sada

magneticky fixovateľných (napr. sadu spojok a rozptyliek, optické
hranoly, zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelné člny, sadu
RGB filtrov, difrakčá mriežka) sadu minimálne 7 ks laminovaných

3.21. Učiteľská optická sada

pracovných listov magnetických, formát A3 s popisom v
slovenskom jazyku, manuál a zbierku minimálne 22 úloh v
slovenskom jazyku, 1 ks magnetická tabuľa minimálne formátu A2
s opierkou, 1 ks zdroj

3.21. Učiteľská optická sada

zdroj 5 paralelných lúčov (1x 532 nm, 4x 635 nm) s elektronickým
prepínaním lúčov, 3 ks samostatných čiarových laserov s
možnosťou vzájomného prepojenia DC prepojovacími káblami, 5
lúčový zdroj aj

3.21. Učiteľská optická sada

samostatné čiarové lasery musia spĺňať požiadavky na triedu
bezpečnosti 2 podľa STN EN 60825-1:2008-06, k zdroju a k
laserom je potrebné predložiť vyhlásenie o zhode a protokol s
reálne nameranými

3.21. Učiteľská optická sada

hodnotami výkonu jednotlivých lúčov – splnenie požiadavky na
zaradenie do triedy bezpečnosti 2 podľa STN EN
60825-1:2008-06, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho svetla
integrovaný do zdroja

3.21. Učiteľská optická sada

paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať rozklad svetla po
prechode hranolom.

3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

Učiteľská sada na demonštráciu miešania farieb a základných
vlastností svetla a svetelných zdrojov pomocou LED
diód.Minimálny obsah súpravy:1x sada rôznych svetelných zdrojov
integrovaných do jedného
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3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

celku (štvorcový RGB displej obsahujúci minimálne 36 ks LED
(3x12 ks) monofarebných diód, regulácia jednotlivých RGB farieb
ťahovým potenciometrom, 1x klasická žiarovka, 1x neónová
trubica),

3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

sada min.5 ks farebných a difúznych filtrov,sada min.10 ks
žiackych spektroskopov, 1x bezpečné napájanie 12V DC,1x
zbierka úloh v slovenskom jazyku Súprava umožňuje vykonanie
minimálne týchto

3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

experimentov: aditívne a subtraktívne skladanie farieb, rozptyl
svetla, rozklad svetla na spektrálne zložky rôzne spôsoby
vytvárania bieleho svetla, spektrálne porovnanie rôznych zdrojov
svetla

3.22. Učiteľská sada na miešanie farieb

pomocou spektroskopov.

3.23. Učiteľská elektromagnetická sada

Učiteľská elektromagnetická sada má byť využiteľná s interfejsom
pre senzory Sada má obsahovať minimálne 30 komponentov a má
umožňovať prezentovať minimálne 50 experimentov z
elektriny,elektrostatiky

3.23. Učiteľská elektromagnetická sada

a magnetizmu, napr. tieto: Jednoduchý el. obvod, vodiče,
nevodiče, sériové a paralelné zapojenie zdrojov a spotrebičov,
pevný a pohyblivý spínač, Ohmov zákon, tepelná poistka, vedenie
elektriny v

3.23. Učiteľská elektromagnetická sada

kvapalinách,elektromagnet,relé, zvonček,meranie elektrických
veličín,elektrický náboj,polarita el. náboja, elektrostatické sily,
princíp a model elektroskopu, elektrostatický výboj, simulácia
blesku,

3.23. Učiteľská elektromagnetická sada

pohyb guličky medzi dvomi nabitými platňami, princíp
kopírovacieho stroja, elektrostatický zvonček, elektromagnetická
indukcia, merania na transformátore a model eletrodynamického
meracieho systému.

3.24. Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

Prístroj na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri
elektrostatických pokusoch. Minimálne požiadavky: prístroj má byť
elektrický aj manuálny. Napájanie: nízkonapäťový motor (napájacia
jednotka

3.24. Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

3 - 12 V) alebo ručné. Môže vytvoriť potenciálový rozdiel max. 300
kV a maximálne 10 cm iskry. Priemer konduktorovej gule min. 27
cm, ostatné vybavenie: elektrický vír, menšia konduktorová guľa

3.24. Prístroj na výrobu vysokého DC napätia

na stojane, elektrické pierka, 2 vodiče (100 cm), ochranné okuliare.

3.25. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí. Prístroj má
byť umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou,
obojstranne zakrytý sklom, má mať priehľadnú orientačnú stupnicu
a

3.25. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

minimálny rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm.
príslušenstvom k prístroju má byť ebonitová tyč.

3.26. Vizualizér

Minimálna špecifikácia: prenosný vizualizér s flexibilným ramenom
s kamerou min. 8 MPx HD s LED osvetlením. Vizualizér má byť
pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr.
monitor,

3.26. Vizualizér

TV, dataprojektor) s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov.
Min. technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (4x Optický / 5x
Digitálny), Video: 30 snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p
(HDMI),

3.26. Vizualizér

vyváženie bielej: auto/manual,manuálna korekcia jasu,zabudovaná
pamäť s kapacitou min. 400 fotografií,doplnkové funkcie:
zrkadlenie obrazu rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu,
zmrazenie obrazu,

3.26. Vizualizér

konverzia na ČB snímku, konverzia pozitív/negatív. Min. výstupy
1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x konektor na
pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér má
mať

3.26. Vizualizér

zabezpečenie proti krádeži a diaľkové ovládanie. Súčasťou
vizualizéra má byť laserové ukazovadlo. Max. hmotnosť zariadenia
má byť 1,3 kg.
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3.27. Ochranné prostriedky pre učiteľa

Sada ochranných prostriedkov pre prácu vo fyzikálnej učebni.
Sada má min. obsahovať: 1 ks ochranných okuliarov polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané, spĺňajúce požiadavku EN
166 a EN 170,

3.27. Ochranné prostriedky pre učiteľa

1ks ochranný štít - polykarbonátový, spĺňajúci požiadavky EN 166 ,
1ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu
s nastaviteľným opaskom, veľkosť min. XL, 1 ks ochranných

3.27. Ochranné prostriedky pre učiteľa

rukavíc vhodných do chemického prostredia a spĺňajúce
požiadavky EN 374.

3.28. Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre
učiteľa

Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa fyziku - min. základná
sada laboratórneho skla pre učebňu fyziky, základné chemikálie
pre učebňu fyziky, digitálna váha min. do 2000g, teplomer min. v
rozsahu

3.28. Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre
učiteľa

20°C do +110°C, pracovná podložka na stôl min. A3, hadice
rôzneho priemeru a priesvitnosti.

3.29. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Minimálne požiadavky-Interfejs-merací panel, má obsahovať min.
3 ks základných senzorov( min. senzor teploty, senzor osvetlenia,
senzor napätia), min. 4ks spojovacích káblov pre senzory a má
mať min.

3.29. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

zabudovaný mikrofón. Max. vzorkovacia frekvencia 200 000 Hz.
Súčasťou meracieho panelu má byť spektrálna sonda-optické
vlákno a vybavenie na online skúmanie a zaznamenávanie
spektrálnych

3.29. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

charakteristík viditeľnej časti spektra zdrojov svetla. Merané
veličiny má byť možné zobrazovať a spracovávať priamo v
meracom paneli, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli.

3.29. Interfejs na zber dát s príslušenstvom

Interfejs pre skupinu max. 4 žiakov.

3.30. Sada senzorov pre fyziku - žiak

Sada senzorov fyzika - žiak - sada má byť kompatibilná s
interfejsom na zber dár. Sada má obsahovať minimálne tieto
senzory: 2 x sada prepojovacích káblikov (1 sada 4ks), 1 ks žiacky
senzor prúdu

3.30. Sada senzorov pre fyziku - žiak

do 12,5 mA),1 ks senzor vzdialenosti,1 ks senzor zrýchlenia
trojosový,1 ks senzor sily, 1 ks barometrický senzor,1 ks senzor
tlaku plynu,1 ks senzor teploty(termočlánok) 1 ks senzor
magnetického poľa,

3.30. Sada senzorov pre fyziku - žiak

1 ks optická brána, 1 ks senzor zvuku. Sada pre skupinu max. 4
žiakov.

3.31. Sada žiackych termodynamických súprav

Sada min. dvoch žiackych termodynamických súprav využiteľná s
interfejsom pre senzory má byť dodaná v stabilnom plastovom
boxe. Každá sada má obsahovať minimálne 22 komponentov ako
napr.:

3.31. Sada žiackych termodynamických súprav

2 ks liehové teplomery s 1° delením od -20 po 120 °C a 1 ks
teplomer bez stupnice, bimetalový pás 20x160 mm, rozptylovú
mriežku s keramickým stredom min. D = 80 mm, súčasťou súpravy
má byť statív s

3.31. Sada žiackych termodynamických súprav

podstavou, tyč min. dĺžka 350 mm So súpravou má byť možné
vykonať minimálne 12 experimentov ako napr.:model teplomera,
na čo sa používa teplomer,vyparovanie a kondenzácia, tepelné
žiarenie, absorbcia

3.31. Sada žiackych termodynamických súprav

tepelného žiarenia, vedenie tepla, vedenie tepla vo vode,
deformácia kovu pod vplyvom tepla, zmena objemu plynov, výroba
pary teplom. Sada súprav má byť pre skupinu max. 4 žiakov.

3.32. Sada tácok

Sada tácok k laboratórnemu pracovisku má obsahovať minimálne
8 ks tácok v zložení - 4 ks tácok s minimálnym rozmerom
400x300x40mm a 4 ks tácok s min. rozmerom 250x250x40 mm, s
teplotnou odolnosťou

3.32. Sada tácok

min. do 50°C a chemickou odolnosťou minimálne pre materiály PS.
Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.33. Skupinová sada pre termodynamiku s
príslušenstvom

Skupinová sada pre termodynamiku má obahovať minimálne 2 ks
propan-butanových plynových horákov s ventilovou náhradnou
náplňou s minimálne 230 g propan-butánovej zmesi EN417 v
bezpečnostnej
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3.33. Skupinová sada pre termodynamiku s
príslušenstvom

nádržke , 2 ks Joulových kalorimetrov a 4 ks laboratórnych
teplomerov. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.34. Sada žiackych mechanických súprav

Sada min. dvoch žiackych mechanických súprav má byť využiteľná
so školským interfejsom pre senzory a má obsahovať celkove
minimálne 34 komponentov, ktoré majú umožňiť vykonať
minimálne

3.34. Sada žiackych mechanických súprav

tieto experimenty z Mechaniky: pôsobenie sily, meranie sily,
silomer, trecie sily, stabilita, ťažisko, rovnováha dvojramennej
páky, dvojramenná páka, jednoramenná páka, mincier, pevná
kladka,

3.34. Sada žiackych mechanických súprav

pohyblivá kladka, kladkovnica a kladkostroj, naklonená rovina.
Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.35. Multifunkčný model

Učebná pomôcka určená na znázornenie princípov mechaniky.
Fyzikálne autíčko má umožňiť meranie dĺžky telesa, má
demonštrovať treciu silu, princíp rovnoramennej aj
nerovnoramennej páky, jednoramennej

3.35. Multifunkčný model

páky, priamočiareho zrýchleneho aj spomaleného pohybu,
priemernej rýchlosti, potenciálnej energie, hybnosti telesa,
Newtonovho zákona sily, mechanickej práce, výkonu, premena
polohovej energie

3.35. Multifunkčný model

na pohybovú, kladky a dvojitého kladkostroja. Pomôcka pre
skupinu max. 4 žiakov.

3.36. Sada objem a hmotnosť

Sada obsahujúca min.34 ks komponentov využiteľných s
Interfejsom na zber dát má obsahovať minimálne 14 ks silomerov
minimálne z rozsahu 0,2-100N materiál plast, kovová pružina,2x
balenie 4 ks kovových

3.36. Sada objem a hmotnosť

valcov pre pokusy s hustotou, materiál min. Al/Fe/Cu/Pb, hmotnosť
200g, priemer min. 25 mm, 2x balenie vzoriek 6 ks rôznych
materiálov na určenie hustoty vážením, materiál min.
Al/Cu/Fe/Pb/Zn/drevo,

3.36. Sada objem a hmotnosť

min. rozmer 10x10x10 mm. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.37. Sada kladiek s príslušenstvom

Sada kladiek má obsahovať minimálne súpravu kovových kladiek
na stojane, ktoré majú byť využiteľné s interfejsom pre senzory a
majú obsahovať minimálne: 2x oceľové tyče 40cm, 25cm, 70cm,

3.37. Sada kladiek s príslušenstvom

2 ks dvojsvorka, 2 ks hák, 2 ks povraz 3 m, 2 ks pripevňovaciu
skrutku, 2ks stojan s podstavcom s variabilnou možnosťou
upevnenia kladiek, 2ks silomer s citlivosťou 0,2 N, 2x sadu závaží
(5g, 10g,

3.37. Sada kladiek s príslušenstvom

20g, 50g, 100g, 200g, 500g). Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.38. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

Min. špecifikácia - zariadenie má slúžiť na vysvetlenie a meranie
tlaku kvapalín. Balenie má obsahovať minimálne senzor, s
priemerom 50 mm, otočný okolo svojej osi, upevnený na stojane,
plastovú tyč

3.38. Kvapalinový baroskop s príslušenstvom

s dielikmi po 50 mm, manometer v tvare U, 2 x 10 cm, na
podstavci, s vodným stĺpcom maximálne do 200 mm, tlakomer s
vodnou nápňou a kadičku. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.39. Ručná výveva s príslušenstvom

Min. špecifikácia - školská edukačná súprava pre pokusy vo vákuu.
Súprava má obsahovať min. 10 častí, vrátane ručnej vývevy a má
byť dodaná v prenosnom obale. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.40. Sada žiackych optických súprav

Sada žiackych optických súprav pre skupinu max. 4 žiakov má
obsahovať minimálne 2 sady po min. 19 komponentoch, pričom
každá má umožňovať vykonať minimálne tieto experimenty: odraz
a lom svetla

3.40. Sada žiackych optických súprav

(snellov zákon),totálny odraz,geometrická konštrukcia obrazu
pomocou význačných lúčov funkcia zdravého ľudského oka chyby
oka a korekcie,funkcia základných optických prístrojov,fotoaparát,
ďalekohľad.

3.40. Sada žiackych optických súprav

Každá súprava má obsahovať minimálne 11 ks modelov optických
komponentov (napr. sadu spojok a rozptyliek, optický hranol,
zrkadlo rovinné, vypuklé, duté, 3 ks svetelný čln, sadu RGB filtrov,
sada
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3.40. Sada žiackych optických súprav

minimálne 8 ks laminovaných pracovných listov formát A3 s
popisom v slovenskom jazyku, manuál, zbierku minimálne 22 úloh
v slovenskom jazyku,a 1 ks zdroj 3 paralelných lúčov (1 x 532 nm,
2 x 635 nm) s

3.40. Sada žiackych optických súprav

elektronickým prepínaním predvolených lúčových pozícií 3 lúčový
zdroj musí spĺňať požiadavky na triedu bezpečnosti 2 podľa STN
EN60825-1:2008-06,k zdroju treba predložiť vyhlásenie o zhode a
protokol

3.40. Sada žiackych optických súprav

s reálne nameranými hodnotami výkonu jednotlivých lúčov –
splnenie požiadavky na zaradenie do triedy bezpečnosti 2 podľa
STN EN 60825-1:2008-06, 1 ks napájací zdroj, 1x zdroj bieleho
svetla

3.40. Sada žiackych optických súprav

integrovaný do zdroja paralelných lúčov, umožňujúci demonštrovať
rozklad svetla po prechode hranolom. Sada pre skupinu max. 4
žiakov.

3.41. Žiacka elektrotechnická súprava

Žiacka sada pre skupinu žiakov využiteľná s interfejsom pre
senzory má obsahovať minimálne 10 komponentov, ktoré budú
umožňovať vykonať minimálne tieto experimenty: zostavenie
elektrického

3.41. Žiacka elektrotechnická súprava

obvodu,elektrický obvod so spínačmi,vodič a nevodič,vedenie
prúdu v kvapalinách, elektrický odpor,tepelný, magnetický a
chemický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové a
paralelné spojenie

3.41. Žiacka elektrotechnická súprava

elektrického obvodu. Súčasťou súpravy je požadovaný aj ručný
generátor. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.42. Sada žiackych elektromagnetických súprav

Žiacka sada využiteľná s interfejsom pre senzory má obsahovať
minimálne 4 súpravy, celkom obsahujúce minimálne 80
komponentov vrátane magnetických streliek, vodičov a žiaroviek s
objímkou.Súpravy majú

3.42. Sada žiackych elektromagnetických súprav

umožňovať vykonať minimálne tieto experimenty: magnetické
materiály, sila magnetov, vzájomné pôsobenie magnetických polí,
siločiary magnetického poľa, vznášanie magnetov, magnetické
pole

3.42. Sada žiackych elektromagnetických súprav

zeme, magnetický motor, polarizácia, model elektroskopu. Sada
pre skupinu max. 4 žiakov.

3.43. Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu

Sada min.2 ks zdrojov stabilizovaného napätia a prúdu s tromi
integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-30V plynule
nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC
striedavý zdroj diskrétny

3.43. Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu

3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A, DC jednosmerný zdroj pevný
12V s obmedzením 1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti
preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, prúd DC,
napätie

3.43. Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu

AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV.
Zdroje musia byť kompatibilné na zapojenie do mobilných žiackych
pracovísk. Sada pre skupinu max. 4 žiakov.

3.44. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

Prístroj na pokusy v elektrostatike na indikáciu napätí.Prístroj má
byť umiestnený v kovovej skrinke so zemniacou zdierkou,
obojstranne zakrytý sklom, má mať priehľadnú orientačnú stupnicu
a minimálny

3.44. Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom

rozmer skrinky má byť 170x100x210 mm. Príslušenstvom k
prístroju má byť ebonitová tyč. Prístroj pre skupinu max. 4 žiakov.

3.45. Sada ochranných prostriedkov

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu max. 4 žiakov pre
prácu vo fyzikálnej učebni. Sada má min. obsahovať: 4 ks
ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané,
spĺňajúce požiadavku

3.45. Sada ochranných prostriedkov

EN 166 a EN 170, 4 ks ochranný štít - polykartonátový, spĺňajúci
požiadavku E166, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi
vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť max. M,

3.45. Sada ochranných prostriedkov

4ks ochranný pracovný rukavíc vhodných do chemického
prostredia a spĺňajúcich požiadavky normy EN 374,. Sada pre
skupinu max. 4 žiakov.
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3.46. Sada spotrebného materiálu

Spotrebný materiál pre skupinu max. 4 žiakov k dodaným učebným
pomôckam pre fyziku - (sklo - sada pre fyziku, chemikálie - sada
pre fyziku, digitálna váha, teplomer, pracovná podložka,

3.46. Sada spotrebného materiálu

hadice rôzneho priemeru).

Položka č. 4:

4.Obstaranie odbornej učebne polytechniky pre ZŠ s MŠ - Francisciho v meste Poprad

Funkcia
Predmetom verejného obstarávania budú tovary dodané pre projekty modernizácie učební v meste Poprad. Modernizáciou
odborných učební bude skvalitnenie a modernizácia vyučovacieho procesu pomocou vhodného prostredia a moderných
pomôcok pre potreby vyučovacieho procesu.
Technické vlastnosti

Jednotka

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

ks

1

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

ks

5

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

ks

5

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

ks

3

4.5. Stolička/taburet pre žiaka

ks

17

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

sada

6

4.7. Akumulátorové náradie

sada

6

4.8. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

sada

1

4.9. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

ks

6

4.10. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

sada

6

4.11. Vypalovačka do dreva

ks

6

4.12. Zverák s príslušenstvom

sada

6

4.13. Sada univerzálnych meracích prístrojov

sada

6

4.14. Sada na meranie spotreby el. energie

sada

1

4.15. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

sada

1

4.16. Sada na znázornenie skleníkového efektu

sada

1

4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

sada

1

4.18. Sada na využitie obnoviteľnej energie

sada

6

4.19. Sada na znázornenie vodovodného systému

sada

1

4.20. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

sada

1

4.21. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

súbor

1

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

sada

6

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

sada

6

4.24. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

sada

1

4.25. Ochranné prostriedky

súbor

17

4.26. Triedny súbor spotrebného materiálu

súbor

17

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

Dielenské pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva
pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska majú byť
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh,
brúska),
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Minimum

Maximum

Presne

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel.
Minimálny rozmer pracoviska 150x60x90 cm (š x h x výška vrátane
závesného panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

podvozku s párom pevných kolies a párom otočných kolies
opatrených brzdou.Nosná konštrukcia má byť vyrobená z min. 3
mm plechu, skrinka a police majú byť vyrobené z min. 1 mm
hrubého plechu. Dvierka

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

majú otvárať do 90° a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska
má byť vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do
tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami.

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel max. do
výšky 150 cm vyrobený z perforovaného plechu. Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického
rozvodu

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

dielne s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod
elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A,
pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3x
zásuvka na 230 V.

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát.Stavebnicové
zariadenie na obrábanie dreva a kovov má mať min. funkciu
brúsky a sústruhu minimálne s nasledujúcim technickými
parametrami: bezpečné napájacie

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

napätie, pozdĺžny posuv, má obsahovať min. príslušenstvo:
trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci hrot,
sústružnícky nôž a videomanuál. Súčasťou dodávky pracoviska je
projekt

4.1. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko učiteľa
na obrábanie kovov a dreva

pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení
do prevádzky.

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie dreva
(parametre

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min. 50-120 mm,
Motor: otáčky min. 11000 ot/min, 3A, zdroj 12 V, držiak nástroja,
dlátko, trojčeľusťové skľučovadlo, otočný strediaci
hrot,sane,podpora

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

pre nástroj, upevňovanie pomocou T drážky, videomanuál v
slovenčine ), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný
panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska má byť min.
120x60x90cm

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

(š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko má byť
vyrobené na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatíve s
párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených
brzdou).

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a
police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa
majú otvárať do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska
má byť

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

vyrobená min. z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru
dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má mať zrazené hrany. Závesný panel
má byť z

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

z perforovaného plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie
pracoviska na napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického
rozvodu dielne(alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/5 m),

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

pričom na prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x
zásuvka na 230 V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,
otestovanie,

4.2. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie dreva

zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.
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4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie kovu - pre skupinu
max. 2 žiakov. Pracovisko má byť pripojiteľné na napätie 230V, má
obsahovať min. stavebnicový sústruh na obrábanie kovu
(parametre

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

sústruhu: vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu min.40 -70 mm,
Motor: zdroj 12 V, otáčky motora min. 18 000 ot./min., pozdĺžny
posuv, trojčeľusťové skľučovadlo, držiak nástroja, otočný strediaci
hrot,

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

nástroj,sústružnícky nôž,upevňovanie pomocou T
drážky,videomanuál v slovenčine), úložný priestor na odkladanie
nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer
pracoviska má byť min.

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

120x60x90cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko má byť vyrobené na pevnom vystuženom podvozku
(alebo alternatíve s párom pevných kolies a párom otočných kolies
opatrených brzdou).

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

Nosná konštrukcia má byť vyrobená min. z 3 mm plechu, skrinka a
police majú byť vyrobené min. z 1mm hrubého plechu. Dvierka sa
majú otvárať do 90°a majú byť osadené v čapoch. Stolová doska
má byť

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

vyrobená min.z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru
dosky,následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami.Pracovná doska má mať zrazené hrany.Závesný panel
má byť z perforovaného

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

plechu a siahať do výšky max. 150 cm.Pripojenie pracoviska na
napätie 230 V má byť zabezpečené z elektrického rozvodu dielne
(alternatívne s flexibilným pripojením do rozsahu +/- 5 m), pričom
na

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

prístupnej strane pracoviska má byť vyvedená 3 x zásuvka na 230
V. Pracovisko má mať bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky
pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie

4.3. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko žiaka na
obrábanie kovu

a Protokol o uvedení do prevádzky.

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

Dielenské pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, pripojiteľné na
napätie 230 V. Súčasťou pracoviska sú stavebnicové zariadenia
na obrábanie dreva a kovov (vŕtačka, pílka, brúska), úložný
priestor

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

na odkladanie nástrojov a závesný panel. Rozmer pracoviska
150x60x90 cm (š x h x výška vrátane závesného panelu).
Pracovisko vyrobené na pevnom vystuženom podvozku s párom
pevných kolies a párom

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

otočných kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia je vyrobená
z 3 mm plechu, skrinka a police sú vyrobené z 1 mm hrubého
plechu. Dvierka sa otvárajú do pravého uhla a sú osadené v
čapoch. Stolová

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

doska je vyrobená z bukových hranolov priebežne lepených do
tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a
prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel je
vyrobený z

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

perforovaného plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V je
zabezpečené flexibilných pripojením v dĺžke +/- 5m. Na prístupnej
strane pracoviska je vyvedená 3x zásuvka na 230 V. Pracovisko
má

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúsenie

bezpečnostný certifikát. Stavebnicové zariadenie na obrábanie
dreva a kovov s funkciu pílky, vŕtačky a brúsky s nasledujúcim
technickými parametrami: bezpečné napájacie napätie, pozdĺžny
posuv a

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúseni

obsahujú toto príslušenstvo: trojčeľusťové skľučovadlo, držiak
nástroja, otočný strediaci hrot, sústružnícky nôž a videomanuál.
Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie,

4.4. Mobilné pracovisko/stacionárne pracovisko na
vŕtanie, pílenie a brúseni

otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.

4.5. Stolička/taburet pre žiaka

Dielenská stolička, min. výška 46cm, kovová konštrukcia, sedák
LDT, otočná.
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4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

Sada základného dielenského ručného náradia má byť minimálne
v zložení: 1x sada 5 ks pilníkov (dĺžka 200 mm, s rukoväťami), 1x
sada 6 ks ihlových pilníkov (dĺžka 160 mm z toho brúsna časť v
rozsahu

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

45 - 50 mm, typy: nožový, guľatý, polguľatý, plochý, 3- a 4-hranný),
1x sada 3 ks pilníkov na železo (300 mm, typy: guľatý, polguľatý,
plochý), 1x sada 3ks rašpiel (dĺžka 250 mm), 1x sada 6 ks sekáčov

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

(typy: priebojník 2.7x110 mm a 3.9x142 mm, sekáč 3.8x125 mm,
sekáč 11x130 mm, sekáč 14.6x148 mm, jamkovač 3x120 mm), 1x
sada 3 ks rôznych profesionálnych dlát z uhlíkovej ocele, 1x sada
5 ks klieští

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

v obale v zložení: kombinované 125 mm, polguľaté rovné 125
mm,polguľaté rovné 150 mm, štípacie priame 115 mm,štípacie
bočné 115 mm, 1x kladivo gumené a 1x kladivo kovové so
sklolaminátovou rukoväťou

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

(300 g), 1x sada klincov,1x ochranná podložka,1x oceľové
nitovacie kliešte 255 mm, priemer 2,4-4,8 mm, chrómované, 1x
pákové nitovacie kliešte 280 mm, priemer do 4,8 mm (4
násadce),1x sada 500 nitov v

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

rozsahu 3,2 – 4,8 mm,1 ks pílka gumený povrch rúčky a rámu,1 ks
pílka na kov min. 295 mm, rukoväť drevená, 1 ks pílka na drevo
300 mm,gumený povrch rúčky, 1 ks plastová šablóna na rezanie
uhlov min.

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

rozmer 290x140x65 mm, 1 ks malá pílka. Príslušenstvo minimálne
v zložení: 300 ks vrutov miin. 3-5mm x 12-55mm, 300 ks skrutiek,
matíc a podložiek M2x12 mm, 5 ks pílových listov na kov 300 mm,

4.6. Ručné náradie s príslušenstvom

500 ks klincov rôzne druhy. Súčasťou sady má byť videomanuál v
slovenskom jazyku.

4.7. Akumulátorové náradie

Akumulátorové náradie - Minimálne požadované parametre sú:
Akumulátorová vŕtačka / skrutkovač LI 12CD,1 batéria 12V Li-ion
1,3Ah,krútiaci moment 14/21Nm, upínací rozsah 0,8 - 10 mm,
otáčky bez záťaže

4.7. Akumulátorové náradie

od 0 do 1350 ot./min , 2 stupne, Chod doprava/doľava,
dvojstupňová prevodovka, manuál v slovenskom jazyku. Súčasťou
dodávky má byť náhradná Li batéria.

4.8. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

Montážne náradie pre vodoinštalatérske práce v prenosnom obale.
Sada má obsahovať minimálne 12 ks vodoinštalatérskych
nástrojov v zložení: hasák, sadu 7 ks vydlicovo račnových kľúčov
8-19 mm, sadu

4.8. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

18 ks skrutkovačov (-2-8 mm, PH00 - 2,TX5-10),sadu na zváranie
plastových trubiek PPR,kliešte na delenie PPR trubiek, rezač rúrok
3-30 mm s ohrotovačom, pílku na železo, sadu 3 ks náhradných
pílových

4.8. Montážne náradie pre vodoinštaláciu

listov kov obojstranných min. 295 mm, teplovzdušnú pištoľ, pilník,
lepidlo, teflónovú pásku.

4.9. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

Mikrospájkovačka minimálne analógová spájkovacia stanica s
minimálnym výkonom 9 W a regulovateľnou teplotou v rozsahu
min. od 170°C do 380°C. Napájacie napätie stanice má byť 230V
AC a napájacie

4.9. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

napätie spájkovačky maximálne 24V.Tvar hrotu je požadovaný
kužeľový s priemerom 2 mm.Spájkovačka má mať krátky čas
ohrevu a má byť vhodná pre školské prostredie. Sada základných
pomôcok na spájkovanie

4.9. Mikrospájkovačka s príslušenstvom

má obsahovať minimálne 250 g spájkovacieho cínu hrúbky
minimálne 1 mm a kolofóniu minimálne 50 g, 1 ks odsávačku s
dĺžkou min. 178 mm, hmotnosťou max. 60 g.

4.10. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

Sada teplovzdušnej pištole a príslušenstva na zváranie
plastov,sušenie, rozmrazovanie a odstraňovanie starých
náterov.Sada má minimálne obsahovať pištoľ s dvoma úrovňami
výkonu-s minimálnym výkonom

4.10. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

výkonom 900 W a teplotou minimálne 330°C. Druhá úroveň s
minimálnym výkonom 1600W a teplotou 500°C, súčasťou sady
majú byť minimálne 3 ks náhradné trysky, sada zmršťovacieho
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4.10. Teplovzdušná pištoľ s príslušenstvom

materiálu pre elektrotechniku a prenosný kufrík.

4.11. Vypalovačka do dreva

Vypaľovačka do učebne dreva, minimálne je požadovaný ručný
nástroj vhodný pre školské prostredie, s minimálnym príkon 165W
a osvetlením pracovnej plochy.

4.12. Zverák s príslušenstvom

Sada školských dielenských zverákov. Sada má minimálne
obsahovať 1 ks otočný zverák s kovadlinou dĺžky min. 120 mm aj s
upevňovacími skrutkami a 1 ks zverák polohovací s max. dĺžkou
čeľustí 75 mm a

4.12. Zverák s príslušenstvom

maximálnym rozstupom čeľustí 75 mm, pričom čeľuste majú byť
chránené gumovými krytmi, 1 ks zverák rýchloupínací s max.
dĺžkou čeľustí 60 mm, 2 ks svorky stolárske, 2 ks svorky
zámočnícke,

4.12. Zverák s príslušenstvom

2 ks svorky rýchloupínacie.

4.13. Sada univerzálnych meracích prístrojov

Sada univerzálnych meracích prístrojov min. na meranie napätia a
prúdu. Požadované sú analógové prístroje z odolného plastu.
Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2.0, s krátkodobým

4.13. Sada univerzálnych meracích prístrojov

preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti
prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdierky pre vodiče.
Meracie rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V, Delenie stupnice: 0,1 V / 1
V / 1 V,

4.13. Sada univerzálnych meracích prístrojov

Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmery: 100 x 140 x 90 mm.
Ampérmeter na gavlanometrickom princípe triedy 2.0, s
krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou
proti prepólovaniu,nula

4.13. Sada univerzálnych meracích prístrojov

nula nastaviteľná skrutkou,4 mm zdierky pre vodiče.Meracie
rozsahy:0 až 50/500 mA/5A,Delenie stupnice:1/10/100 mA,Dĺžka
stupnice:75 mm,min.rozmery:100 x 140 x 90mm a digitálny
multimeter so skúšačkou.

4.14. Sada na meranie spotreby el. energie

Sada na meranie spotreby elektrickej energie má obsahovať
minimálne demonštračný prístroj s LCD displejom, 3
funkcionálnymi tlačidlami a možnosťou nastavenia jednotkovej
ceny, vhodný na pripojenie

4.14. Sada na meranie spotreby el. energie

do elektrickej zásuvky na maximálne 230V/16A, pričom je prístroj
možné použiť pre dve tarify, súčasťou sady má byť tepelné
záťažové teleso na znázornenie zmeny spotreby elektrickej
energie.

4.15. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Demonštračná sada na ukážku bezpečného používania elektrickej
energie v domácnosti. Sada má obsahovať minimálne 15 rôznych
komponentov, umožňujúcich vykonanie minimálne 25 rôznych
experimentov

4.15. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

minimálen z týchto okruhov: základné zapojenia
elektrospotrebičov, premena elektrickej energie na iné druhy
energie, nehody spôsobené elektrickým prúdom, nehodové
situácie v domácnosti. Súčasťou

4.15. Sada na znázornenie bezpečného využitia
elektrickej energie v domácnosti

Súčasťou stavebnice má byť sada spojovacích vodičov so
stojanom. Požadovaný je videomanuál v slovenskom jazyku.

4.16. Sada na znázornenie skleníkového efektu

Demonštračná pomôcka, materiál odolný plast, vhodný pre školské
prostredie, minimálny rozmer 300x220x45 mm, s dvoma otvormi
na teplomery s priemerom 7,5 mm, 4 farebné filtre (červený,
oranžový,

4.16. Sada na znázornenie skleníkového efektu

modrý a priesvitný), obsahuje teplomer a malú infračervenú lampu.
Model má slúžiť na znázornenie účinku zvyšovania teploty pôdy
vplyvom skleníkového efektu.

4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

Stavebnica na znázornenie využitia alternatívnych zdrojov
elektrickej energie.Má obsahovať minimálne:veľkú vrtuľu a malú
vrtuľu na veternú energiu,solárny článok, nádoby na vodu so
zvonom na vodík a

4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

zvonom na kyslík, reverzné elektrolyzéry a palivový článok, LED
diódy na overenie prítomnosti energie, prepojovacie členy,
hadičky, stojan na vrtuľu, rôzne typy listov na veľkú vrtuľu,držiak na
malú
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4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

vrtuľu, ručné dynamo v priesvitnom plaste, palivový článok na
etanol, 9 litrový zásobník na vodík, zostava s Peltierovým článkom,
palivový článok na slanú vodu, merač energie, merací panel, CD
so

4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

softvérom, autíčko na prezentáciu rôznych zdrojov energie, záťaž,
superkapacitor. Popisy častí a návod v Slovenskom jazyku.
Pomocou stavebnice má byť možné vytvoriť minimálne 11 rôznych

4.17. Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

experimentov súvisiacich s obnoviteľnou energiou, ktoré slúžia na
ukážku kompletného systému získavania čistej energie v
zmenšenej mierke. Sada pre dielňu.

4.18. Sada na využitie obnoviteľnej energie

Sada má obsahovať minimálne: tankovaciu stanicu s
mechanickým plnením vodíka, elektrolyzérom na výrobu vodíka,
nádržkou na vodu a zásobníkom na vodík, solárny článok na
získavanie energie pre výrobu

4.18. Sada na využitie obnoviteľnej energie

vodíka. Minimálny rozmer modelu autíčka má byť 10 cm, má byť z
priesvitného plastu, umožňujúceho sledovať chemické procesy, so
zásobníkom na vodík. Sada pre dielňu.

4.19. Sada na znázornenie vodovodného systému

Sada znázorňujúca bežný vodovodný systému. Minimálne má
obsahovať :odstredivé čerpadlo s motorom,tubu a káble,vodnú
nádrž, trojnožku a tyčinku, stúpacie potrubie s dvoma
kohútikmi,vodárenskú vežu so

4.19. Sada na znázornenie vodovodného systému

stúpacím potrubím, zdroj energie s batériami, plastový kontajner
na vodu, sušič, prierezový model vodovodného kohútika. Sada pre
dielňu.

4.20. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

Zostava na demonštráciu základných druhov
mechanizmov,pohonov a prevodov (druhy,podstata,smer
otáčania,hnacie a hnané koleso, atď.). Súprava má obsahovať
minimálne 10 ks funkčných modelov jednoduchých

4.20. Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a
prevodov

mechanizmov a prevodov,ktoré je možné navzájom prepájať a
demonštrovať rôzne druhy pohybu,3 ks 3D modelov motorov v
reze a 11 ks rôznych 2D modelov pohonov a prevodov v
reze.Sada pre dielňu.

4.21. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Súbor minimálne 9 ks lineárnych učebných pomôcok
znázorňujúcich využitie základných mechanizmov v domácnosti a
praxi, automatizačné, zabezpečovacie systémy v domácnosti,
energetické zdroje

4.21. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

a ich využitie v domácnosti. Minimálny požadovaný rozmer má byť
110x140 cm, povrch má byť laminovaný a sada má byť dodaná so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (Obsiahnuté témy
minimálne:

4.21. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Zabezpečovacie prvky v domácnosti, Regulácia spotreby vody v
domácnosti a Regulácia spotreby elektriny v domácnosti, Ústredné
kúrenie, Alternatívne a obnoviteľné zdroje energie,
Nízkoenergetické domy,

4.21. Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku

Rozvod plynu v domácnostiach, Revízne postupy, Základné
mechanizmy v domácnosti).

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Sada na obrábanie dreva pre skupinu žiakov. Súprava má
obsahovať komponenty na zostavenie minimálne 8 variant rôznych
zariadení na obrábanie dreva, pričom to musia byť minimálne
sústruh, pílka a

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

obrusovačka, požadovaný motor s otáčkami minimálne 20 000
ot./min.,3A. Požadované špecifikácie a príslušenstvo sústruhu sú:
minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu minimálne 50-120
mm,pohyb

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

čepele lupienkovej pílky z bezpečnostných dôvodov max. 6 mm,
rozmery obrábacieho stolíka minimálne 70x80 mm, otočný
strediaci hrot, stabilizačné dosky, lupienkové pílky, upínacie
klieštiny,

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

stolík na lupienkovú pílku, sane, zverák, podpora pre nástroj, hnací
remeň, kryt remeňa, motor, 2 ks medzikus, skrutkovač, frézka,
vrták, dlátko, brúsny papier, výstredník, priečny a pozdĺžny posuv,

Strana 35 z 38

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

trojčeľusťové skľučovadlo, zdroj 12V,držiak nástroja, nástrojová
brúska s brúsnym kotúčom, ochranné okuliare,10 ks náhradné
lupienkové pílky,základová doska vrátane háčikov na uchytenie
protišmykových

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

podložiek (nožičiek), 2 ks mikrosvoriek, upínacie klieštiny, kovový
podstavec pod dlátko. K stavebnici je potrebné dodať aj prehľadný
úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na obrábanie,

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s vnútorným
odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s výškou min. 25
cm. Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slovenskom
jazyku.

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

Súčasťou stavebnice má byť dielenská sada základného materiálu
na obrábanie minimálne v zložení: 30 ks preglejka z topoľa (min.
A4 formát), 30 ks valček z lipového dreva 20x90 mm,

4.22. Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom

100 ks palička z bukového dreva 60x100 mm, 15 ks polotovarov
na výrobu soľničky 40x90 mm, 30 ks drevené lištičky min. 100 mm.

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

Sada na obrábanie kovu a iných materiálov pre skupinu
žiakov.Súprava má obsahovať komponenty na zostavenie
minimálne 3 variant rôznych zariadení na obrábanie mäkkých
kovov. Minimálne je požadované,aby

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

bola na sústruhu vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu 40 -70 mm,
pracovná plocha frézky má byť minimálne 140x30x30 mm, motor s
otáčkami minimálne 20 000 ot./min. Požadované je, aby z
komponentov bolo

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

možné zostaviť min. horizontálnu a vertikálnu frézku a sústruh.
Súčasťou príslušenstva má byť: remeň, kryt remeňa, motor,
trojčeľusťové skľučovadlo, pozdĺžny posuv, koník, držiak nástroja,

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

stabilizačné platne, krížový posuv, skrutkovač, klieština,uťahovák
klieštin,fréza, sane, kovový medzikus, otočný strediaci
hrot,podložky na nastavenie nástroja, sústružnícky nôž,
upevňovanie pomocou

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

T drážky a zdroj,nástrojová brúska s brúsnym kotúčom,kovový
zverák,ochranné okuliare,základová doska vrátane háčikov na
uchytenie protišmykových podložiek (nožičiek),2 ks mikrosvoriek,
10 ks náhradné

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

lupienkové pílky, kovový podstavec pod dlátko, rozširujúci set
umožňujúci postaviť stroje na obrábanie dreva (lupienková pílka +
ručná brúska, klieštiny a dlátko). K stavebnici je potrebné dodať aj

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

prehľadný úložný systém určený pre uskladnenie stavebníc na
obrábanie, s vekom a svorkami (klipsňami) na zatvorenie veka, s
vnútorným odnímateľným dielom rozdelením na dve sekcie, s
výškou min. 25 cm.

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

Súčasťou stavebnice má byť videomanuál v slov.jazyku a
dielenská sada základného materiálu na obrábanie v zložení:15 ks
hliníkový valček 10x80mm,15 ks umelý kameň 40x40 mm,

4.23. Sada na obrábanie kovu a plastov s
príslušenstvom

30 ks farebný akryl min. 30x30 mm.

4.24. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

Vzorkovnice základných druhov technických materiálov (drevo,
kov, plasty),vzorky tesnení (dvere, okná a pod.), vzorky tepelných
izolácií (vata, pena, polystyrén a pod.). Rozmery vzoriek by mali
byť

4.24. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

minimálne 50x50x5mm, s vyznačením názvu materiálu na vzorke v
slovenskom jazkyu. Každá vzorkovnica má obsahovať vzorky
minimálne 5 rôznych druhov technických materiálov (t.j. minimálne
5x drevo,

4.24. Vzorkovnice základných druhov technických
materiálov

5x kov, 5x plast, 5x tesnenia, 5x tepelné izolácie). Súbory
vzorkovníc majú byť uložené v prenosnom kufríku.

4.25. Ochranné prostriedky

Súbor ochranných prostriedkov pre prácu v dielni pre učiteľa.
Súbor má obsahovať minimálne tieto ochranné prostriedky
spĺňajúce minimálne tieto požiadavky: 1 ks ochranných okuliarov,
spĺňajúcich
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4.25. Ochranné prostriedky

požiadavku na prácu v dielni EN 166, 1ks pracovný plášť modrý s
dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom,
veľkosť min. L, 1 pár ochranných rukavíc, dielenských, spĺňajúcich

4.25. Ochranné prostriedky

požiadavky normy EN 420, 1ks ochranný štít dielenský.

4.26. Triedny súbor spotrebného materiálu

Spotrebný materiál pre dielňu techniky pre dodané učebné
pomôcky - drevo, kov, skrutky, klince, brúsny papier, súčiastky na
elektrotechniku, modelárske materiály, lepidlá, lekárnička atď.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Zákazka je realizovaná v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
2. Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení zákazky zo strany poskytovateľa grantu - po vydaní správy z kontroly
verejného obstarávania. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k
nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade s Čl. IV. bod 4.2 a bodom 4.3 OPETU ( Obchodné podmienky elektronického
trhoviska). Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom)
stane účinnou.
3. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť
dodávateľa. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky .
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v prípade, ak nebude splnená podmienka
nadobudnutiu účinnosti zmluvy (kontrola VO).
5. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) s použitím katalógov,
technického opisu, resp. iných relevantných dokumentov do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy jednotlivo podľa
bodov 1., 2., 3., a 4.
6. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si
vyhradzuje právo tovar neodobrať.
7. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
8. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z.
9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
.10. Vrátane dopravy na miesto plnenia a inštalácie/montáže
11. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet jednotlivo podľa bodov 1.,2., 3., a 4. a taktiež sumárny rozpočet do
10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
12. V cene plnenia musia byť zahrnuté náklady za dodávku , za dopravu na miesto plnenia a všetky náklady súvisiace priamo
či nepriamo s plnením.
13. Objednávateľ nemá záujem na dodaní Plnenia pred momentom schválenia konkrétneho typu modulu a teda objednávateľ
nie je povinný prevziať Plnenie pred takým momentom.
14. Dodanie tovaru dodávateľom musí byť ohlásené min. 3 pracovné dni vopred.
15. Predmet zákazky podľa bodov 1., 2., 3., a 4. bude samostatne dodávaný aj fakturovaný.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Poprad

Ulica:

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.12.2018 10:00:00 - 30.06.2019 16:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

143,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 190 287,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 228 345,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.11.2018 10:42:01
Objednávateľ:
Mesto Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Škola.sk, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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