
Kúpna zmluva č. Z201917614_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Školský internát
Sídlo: Trnavská cesta 2, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00607291
DIČ: 2020848379
IČ DPH:
Číslo účtu: SK6481800000007000475155
Telefón: 55571290

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
Sídlo: Pekárenská 277, 02801 Brezovica, Slovenská republika
IČO: 47880775
DIČ: 1072519195
IČ DPH: SK 1072519195
Číslo účtu: SK8909000000005061196986
Telefón: 0907 708 817

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelársky nábytok
Kľúčové slová: nábytok, skriňa, písací stôl, stolička, kontajner, komoda
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nábytok kancelársky

Funkcia

Interiérové vybavenie kancelárií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.1: Skriňa s dvomi 
posuvnými dverami "A" ks 2

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.2: Skriňa s dvomi 
posuvnými dverami "B" ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.3: Skriňa kancelárska 
kombinovaná ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.4: Skriňa s dvomi 
posuvnými dverami menšia ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.5: Komoda kombinovaná ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.6: Kontajner so 4 
zásuvkami ks 2

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.7: Stôl kancelársky 
ergonomický ks 1
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KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.8: Stôl kancelársky s 
kovovými nohami "A" ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.9: Stôl kancelársky s 
kovovými nohami "B" ks 1

KANCELÁRIA I.: POLOŽKA Č.10: Regál kancelársky ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.11: Skriňa s dvomi 
posuvnými dverami "C" ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.12: Skriňa kombinovaná 
s dvomi posuvnými dverami ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.13: Skriňa úzka so 
zásuvkami ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.14: Stôl písací s regálom ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.15: Skrinka nízka ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.16: Kontajner ks 2

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.17: Skriňa regálová 
nízka ks 1

KANCELÁRIA II.: POLOŽKA Č.18: Stôl písací ks 1

KANCELÁRIA III.: POLOŽKA Č.19: Komoda nízka 
dvojdverová ks 2

KANCELÁRIA III.: POLOŽKA Č.20: Skriňa šatníková 
jednodverová ks 6

KANCELÁRIA III.: POLOŽKA Č.21: Stolík písací so 4 
zásuvkami ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.22: Skriňa s tromi 
posuvnými dverami ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.23: Polica nástenná na 
zavesenie ks 2

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.24: Skriňa kancelárska 
otvorená ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.25: Skriňa kancelárska 
kombinovaná otvorená ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.26: Skriňa kancelárska 
kombinovaná dvojdverová ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.27: Stôl kancelársky v 
tvare L ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.28: Kontajner so 4 
zásuvkami ks 2

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.29: Stolík konferenčný ks 1

KANCELÁRIA IV.: POLOŽKA Č.30: Stolička kancelárska ks 4

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.31: Skriňa s tromi 
posuvnými dverami ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.32: Polica nástenná na 
zavesenie ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.33: Skriňa kancelárska 
otvorená ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.34: Skriňa kancelárska 
kombinovaná otvorená ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.35: Skriňa kancelárska 
kombinovaná dvojdverová ks 3

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.36: Stôl kancelársky v 
tvare L ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.37: Kontajner so 4 
zásuvkami ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.38: Stolík konferenčný ks 1

KANCELÁRIA V.: POLOŽKA Č.39: Skrinka dvojdverová 
s policou ks 1
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KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.40: Skriňa s tromi 
posuvnými dverami ks 1

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.41: Polica nástenná na 
zavesenie ks 2

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.42: Stôl písací ks 2

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.43: Skriňa kancelárska 
so zásuvkami ks 2

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.44: Skrinka kancelárska
s dvomi policami ks 1

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.45: Kontajner so 4 
zásuvkami ks 3

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.46: Skriňa kancelárska 
otvorená ks 1

KANCELÁRIA VI.: POLOŽKA Č.47: Stolík konferenčný ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

POLOŽKA Č.1: Skriňa s dvomi posuvnými dverami "A" veľká, uzamykateľná (príloha 1)

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min 1-2 mm

- rozmery (VxŠxH): min. 2000-2100 x 1000-1100 x 500-550 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie:
skriňa predelená na dve časti vertikálne: 7 políc na každej strane s 
možnosťou nastavenia výšky, dierky po celej výške oboch bočníc, 
centrálny cylindrický zámok s tromi kľúčmi

POLOŽKA Č.2: Skriňa s dvomi posuvnými dverami "B" veľká (príloha 1)

- rozmery (VxŠxH): min. 2100-2200 x 1300-1350 x 650 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie:

vrchná časť: Horiz: 2x polica (spodná ca 600 mm od vrchnej časti 
skrine. Spodná časť: predelená na 2 časti vert.: pravá časť: 
výsuv.veš.tyč, spod.časť 2x polica (výška min 35 cm), ľavá 
horiz.5xpolica

- súčasťou:

možnosť nast. výšky: Vo vrchnej časti dierky po celej výške bočníc,
v spodnej pravej časti dierky po oboch bočniciach do výšky cca 
100 mm, v spod. ľavej časti dierky po celej výške na oboch 
bočniciach

POLOŽKA Č.3: Skriňa kancelárska, kombinovaná (zásuvky a sklenená vitrína) (príloha 1)

- rozmery (VxŠxH): min. 2000-2100 x 1000-1100 x 500-550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové/hliník/zapustené/

- prevedenie:

vrchná časť: sklenené dvierka otváracie s 3 policami, možnosť 
nast. výšky políc, dierky po celek výške bočníc. Spodná časť: 5x 
zásuvka s výškou 200-210 mm, na každej dve zapustené 
chróm/hliník madlá

POLOŽKA Č.4: Skriňa s dvomi posuvnými dverami (menšia) uzamykateľná (príloha 1)

- rozmery (VxŠxH): min. 1400 x 900-1000 x 500-550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma
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- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky hliník po celej výške

- prevedenie: 4x polica s možnosťou nastavenia výšky, dierky po celej výške 
oboch bočníc, centrálny cylindrický zámok s tromi kľúčmi

POLOŽKA Č.5: Komoda kombinovaná so zásuvkami a otvorenými policami (príloha 1)

- rozmery (VxŠxH): min. 1200-1300 x 1200-1250 x 500-550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové/hliník/zapustené/

- prevedenie:

Spodná časť komody: 3x zás. s výškou 200-210mm, na každej dve
zapustené chróm/hliník madlá sklené. Vrchná časť: 2x otv. polica 
bez zadnej steny, možnosť nast. výšky stred. police/dierky po 
oboch bočn.

POLOŽKA Č.6: Kontajner so 4 zásuvkami (uzamykateľný) (príloha 1)

- rozmery (VxHxŠ): min. 500-550 x 400 x 450-500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie úchytky chrómové/hliník/zapustené/

- prevedenie: 4 zásuvky, plastové na koľajniciach s centrálnym uzamykaním, 
mobilný, na kolieskach

POLOŽKA Č.7: Stôl kancelársky ergonomický rohový, pravý ôs nastaviteľnou výškou (príloha 1)

- rozmery (ŠxVxH): kratšia časť stola: 1600-1650 mm x 650 mm x 750 mm, dlhšia časť
stola: 2000-2100 mm x 800 mm x 750 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 30 mm

- nosnosť: min. 45 kg

- prevedenie:
ľavá boč. doska plná a zadná na dlhšej časti vo výške min 450mm,
pravá strana stola/krat.časť/kov.nohy s nast. výškou, pod plátom 
spev.kov.konštr. V pravej časti v rohu 2xkábl. priech./plast. klzáky/

POLOŽKA Č.8: Stôl kancelársky "A" s kovovými nohami s nastavením výšky (príloha 1)

- rozmery (ŠxHxV): 1200-1250 mm x 650 mm x 750 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 30 mm

- nosnosť: min. 45 kg

- prevedenie:

kovové nohy s nastaviteľnou výškou, pod plátom spevnenie kov. 
konštrukciou po celom obvode. V pravej časti stola v rohu 2x 
káblové priechody/plastové klzáky/v ľavej časti 1x káblový 
priechod

POLOŽKA Č.9: Stôl kancelársky "B" s kovovými nohami s nastavením výšky (príloha 1)

- rozmery (ŠxHxV): 1800-1850 mm x 750 mm x 750 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 30 mm

- nosnosť: min. 45 kg

- prevedenie: kovové nohy s nastaviteľnou výškou, pod plátom spevnenie 
kovovou konštrukciou po celom obvode.
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POLOŽKA Č.10: Regál kancelársky (príloha 1)

- rozmery (VxHxŠ): 1400 x 400-450 x 500-550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: 4x polica s možnosťou nastavenia výšky, dierky po celej výške 
oboch bočníc, pohľadová zadná časť

POLOŽKA Č.11: Skriňa s dvomi posuvnými dverami veľka, uzamykateľná (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 2000-2100 mm x 1000 x 550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie:
skriňa predelená na 2 časti vertikálne: 7x polica na každej strane s 
možnosťou nastavenia výšky, dierky po celej výške oboch bočníc, 
centrálny cylindrický zámok s tromi kľúčmi

POLOŽKA Č.12: Skriňa kombinovaná s dvomi 
posuvnými dverami a otvorenými policami (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 2000-21000 x 1000 x 550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie:

Dierky po celej výške všetkých bočníc.Spod.časť: skriňa predel. na
2 časti vert.: 3x polica na každej strane s možn. nast. 
výšky.Hor.časť: 3xotv. polica so zad.stenou, možn. nast. výšky 
stred. police.

POLOŽKA Č.13: Skriňa úzka so zásuvkami (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 2000-21000 x 600 x 550 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- hrúbka materiálu: min. 16 mm

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, úchyty hliník

- prevedenie:
spodná časť: 2x zásuvka (kovové bočné pojazdy, odprúčaná 
nosnosť do 6 kg). Horná časť: 1x vnútorný blok, 1x ľavé otočné 
dvere, tyč na vešanie odevov.

POLOŽKA Č.14: Stôl písací s regálom široký úložný regál s priehradkami, zásuvkou a posuvnými dverami
(príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 1500x1500x1870 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm, zosilnená konštrukia písacieho stola (sila 38 mm)

- kovanie: bezúchytové otváranie šikmou hranou

- prevedenie stôl:

nast. šírka plochy pís. stola: do 140 cm (vysúvanie z konštrukcie 
regálu), výška prac. plochy: 75 cm, hĺbka stola 75 cm, ABS hrany 
pís. stola, univerzálne umiestnenie stola na pravú/ľavú stranu 
regálu
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- prevedenie široký úložný regál:
10x horná otvorená priehradka (police drevené), 2x dolná otvorená
priehradka, 1x dolné posuvné dvere (úložný priestor, 1x polica), 1x 
stredová zasúvka, hĺbka 45 cm, výška 150 cm, šírka 150 cm

POLOŽKA Č.15: Skrinka nízka (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 400-500 x 600 x 600 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine dub sonoma

- kovanie: hliník, úchyty hliník

- prevedenie: skrinka s dvomi dverami: 1x polica s možnosťou nastavenia výšky, 
dierky po celej výške oboch bočníc

POLOŽKA Č.16: Kontajner (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 650 x 400 x 495 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro kontajneru: dub sonoma

- kovanie: hliník, úchyty hliník

- prevedenie:
pojazdný (na kolieskach, čierny tvrdený plast, 2x brzdiaca páčka), 
4x zásuvka (1x zámok, kovové bočné pojazdy, odporúčaná 
nosnosť zásuvky do 3 kg)

POLOŽKA Č.17: Skriňa regálová nízka (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 1500 x 1400 x 450 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, úchyty hliník

- prevedenie:

spodná časť: skriňa predelená na 3 časti vert.: 2xpolica s 
možnosťou nast. výšky, dierky po celej výške oboch bočníc. Horná
časť: 3x otv.polica so zad.stenou, možnosť nast. výšky, dierky po 
bočniciach

POLOŽKA Č.18: Stôl písací (príloha 2)

- rozmery (VxŠxH): 750 x 1350 x 670 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro stola: dub sonoma

- kovanie: hliník, úchyty hliník

- prevedenie: pracovná plocha: 1350 x 675 mm, zosilnená horná doska (21 mm),
zadná spevňujúc akonštrukcia

POLOŽKA Č.19: Komoda nízka dvojdverová REA AMY 6 alebo ekvivalent (príloha 3)

- rozmery (VxŠxH): 730-750 x 890-910 x 480-500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub bardolíno svetlý

- hrúbka materiálu: min. 16 mm

- vrchná doska: 25 mm

- ABS hrana: min. 1-2 mm

POLOŽKA Č.20: Skriňa šatníková jednodverová REA Venecia 1 alebo ekvivalent (príloha 3)

- rozmery (VxŠxH): 2080-2120 x 490-510 x 600-610 mm
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- materiál: laminovaná drevotrieska, dub bardolíno svetlý

- prevedenie: 4 police s piatimi rovnakými časťami, nožnosť namontovania 
pántov na ľavej a pravej strane

POLOŽKA Č.21: Stolík písací so 4 zásuvkami pre ľavý roh RP POLO 2 alebo ekvivalent (príloha 3)

- rozmery (VxŠxH): 740-760 x 1090-1110 x 600 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub bardolíno svetlý

- hrúbka dosiek: 25 mm

- ABS hrana: 0,5 mm

- hrany zásuviek: 2 mm

POLOŽKA Č.22: Skriňa s tromi posuvnými dverami (príloha 7,8)

- rozmery (VxŠxH): 2000-2200 x 1650-1700 x 600-620 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie prvej časti skrine
Skriňa predelená na 3 časti vertikálne: 1.časť: horizontálne: vrchná
časť 1x polica, vešiak. tyč, spodná časť 2x polica (výška min. 35 
cm), možnosť nast. výšky, dierky min. 3 pri každej polici

- prevedenie druhej a tretej časti skrine Druhá a tretia časť skrine: horizontálne: 5x polica s možnosťou 
nastavenia výšky, dierky po celej výške

POLOŽKA Č.23: Polica nástenná na zavesenie (príloha 9)

- rozmery (ŠxHxV): 900 x 250 x 200 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: spodná a zadná doska, dve bočné dosky

POLOŽKA Č.24: Skriňa kancelárska otvorená so štyrmi policami (príloha 4)

- rozmery (VxŠxH): 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: horizontálne: 4x polica s možnosťou nastavenia výšky (výška min. 
35 cm, dierky po celej výške

POLOŽKA Č.25: Skriňa kancelárska kombinovaná 
otvorená dvojdverová, uzamykateľná (príloha 4)

- rozmery (VxŠxH): 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie vrchnej časti: vrchná časť skrine: otvorená s 2 policami, možnosť nastavenia 
výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej výške.

- prevedenie spodnej časti:
spodná časť skrine: dvojdverová, uzamykateľná s 1 policou, 
možnosť nastavenia výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej 
výške

POLOŽKA Č.26: Skriňa kancelárska kombinovaná dvojdverová, uzamykateľná (príloha 4)

- rozmery (VxŠxH): 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm
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- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie vrchnej časti: vrchná časť skrine: dvojdverová s 1 policou, možnosť nastavenia 
výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej výške

- prevedenie strednej a spodnej časti:
stredná časť skrine: otvorená. Spodná časť skrine: dvojdverová 
uzamykateľná s 1 policou, možnosť nastavenia výšky (výška min. 
35 cm), dierky po celej výške

POLOŽKA Č.27: Stôl kancelársky v tvare písmena L rohový (príloha 4)

- rozmery (ŠxHxV): kratšia časť stola: 1600-1700 x 600-700 x 750 mm, dlhšia časť 
stola: 1800-2000 x 600-700 x 750 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 38 mm

- nosnosť: min. 45 kg

POLOŽKA Č.28: Kontajner so 4 zásuvkami uzamykateľný (príloha 4)

- rozmery (VxHxŠ): 500-550 x 400 x 450-500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

prevedenie: 4 zásuvky, plastové na koľajniciach s centrálnym uzamykaním, 
mobilný, na kolieskach

POLOŽKA Č.29: Stolík konferenčný (príloha 4)

- rozmery (ŠxHxV) 700-800 x 500 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 30 mm

- nosnosť min. 16 kg

POLOŽKA Č.30: Stolička kancelárska stohovacia (príloha 4)

- rozmery (VxŠxH) 830 x 530 x 580 mm

- materiál: látka/kov

- farba: šedá/čierna

- výška sedu: 47 cm

- hĺbka sedu: 41 cm

- nosnosť: 110 kg

POLOŽKA Č.31: Skriňa s tromi posuvnými dverami (príloha 7,8)

- rozmery (VxŠxH): 2000-2200 x 1650-1700 x 600-620 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: dub sonoma

- kovanie hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie prvej časti:
Skriňa predelená na 3 časti vertikálne: 1.časť: horizontálne: vrchná
časť 1x polica, vešiak. tyč, spodná časť 2x polica (výška min. 35 
cm), možnosť nast. výšky, dierky min. 3 pri každej polici

- prevedenie druhej a tretej časti: Druhá a tretia časť skrine: horizontálne: 5x polica s možnosťou 
nastavenia výšky, dierky po celej výške

POLOŽKA Č.32: Polica nástenná na zavesenie (príloha 9)
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- rozmery (ŠxHxV) 900 x 250 x 200 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: spodná a zadná doska, dve bočné dosky

POLOŽKA Č.33: Skriňa kancelárska otvorená so štyrmi policami (príloha 5)

- rozmery (VxŠxH) 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: horizontálne: 4x polica s možnosťou nastavenia výšky (výška min. 
35 cm), dierky po celej výške

POLOŽKA Č.34: Skriňa kancelárska kombinovaná 
otvorená dvojdverová, uzamykateľná (príloha 5)

- rozmery (VxŠxH) 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie vrchnej časti: vrchná časť skrine: otvorená s 2 policami, možnosť nastavenia 
výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej výške.

- prevedenie spodnej časti:
spodná časť skrine: dvojdverová, uzamykateľná s 1 policou, 
možnosť nastavenia výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej 
výške

POLOŽKA Č.35: Skriňa kancelárska kombinovaná dvojdverová, uzamykateľná (príloha 5)

- rozmery (VxŠxH) 2000 x 600 x 500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie vrchnej časti: vrchná časť skrine: dvojdverová s 1 policou, možnosť nastavenia 
výšky (výška min. 35 cm), dierky po celej výške

- prevedenie strednej a spodnej časti:
stredná časť skrine: otvorená. Spodná časť skrine: dvojdverová 
uzamykateľná s 1 policou, možnosť nastavenia výšky (výška min. 
35 cm), dierky po celej výške

POLOŽKA Č.36: Stôl kancelársky v tvare písmena L rohový (príloha 5)

- rozmery (ŠxHxV) kratšia časť stola: 1600-1700 x 600-700 x 750 mm, dlhšia časť 
stola: 1800-2000 x 600-700 x 750 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 38 mm

- nosnosť: min. 45 kg

POLOŽKA Č.37: Kontajner so 4 zásuvkami uzamykateľný (príloha 5)

- rozmery (VxHxŠ) 500-550 x 400 x 450-500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie: 4 zásuvky, plastové na koľajniciach s centrálnym uzamykaním, 
mobilný, na kolieskach
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POLOŽKA Č.38: Stolík konferenčný (príloha 5)

- rozmery (ŠxHxV) 800-900 x 500 x 500-600

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 30 mm

- nosnosť: min. 16 kg

POLOŽKA Č.39: Skrinka dvojdverová s policou pod kopírku (komoda) (príloha 5)

- rozmery (VxŠxH): 500-600 x 500-600 x 800 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 38-40 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- nosnosť: min. 50 kg

- prevedenie: dvojdverová s 1 policou, možnosť nastavenia výšky, dierky po celej
výške

POLOŽKA Č.40: Skriňa s tromi posuvnými dverami (príloha 7,8)

- rozmery (VxŠxH): 2000-2200 x 1650-1700 x 600-620 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska,biela

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- vnútro skrine: farba biela

- kovanie: hliník, kolieska kovové s ložiskami, úchyty hliník po celej výške

- prevedenie prvej časti:
Skriňa predelená na 3 časti vertikálne: 1.časť: horizontálne: vrchná
časť 1x polica, vešiak. tyč, spodná časť 2x polica (výška min. 35 
cm), možnosť nast. výšky, dierky min. 3 pri každej polici

- prevedenie druhej a tretej časti: Druhá a tretia časť skrine: horizontálne: 5x polica s možnosťou 
nastavenia výšky, dierky po celej výške

POLOŽKA Č.41: Polica nástenná na zavesenie (príloha 9)

rozmery (ŠxHxV) 900 x 250 x 200 mm

materiál: laminovaná drevotrieska, dub sonoma

ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie spodná a zadná doska, dve bočné dosky

POLOŽKA Č.42: Stôl písací (príloha 6)

- rozmery (ŠxHxV) 1500 x 675 x 735

- materiál: DTD laminovaná, biela

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka lamina na prac. doske min. 2,2 cm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- nosnosť min. 10 kg

POLOŽKA Č.43: Skriňa kancelárska so zásuvkami dvierkami a poličkami (príloha 6)

- rozmery (VxŠxH): 1800 x 600 x 450 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, biela

- ABS hrana min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min 18. mm

- výška zásuvky min. 16 cm

počet zásuviek 7 ks

- kovanie úchytky chrómové
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- prevedenie: vrchná časť skrinky: dvierka, 2x polica, možnosť nastavenia výšky,
dierky po celej výške. Spodná časť skrinky: 7x zásuvka

POLOŽKA Č.44: Skrinka kancelárska s dvomi policami a dvomi dvierkami (komoda(príloha 6)

rozmery (VxŠxH) 900 x 850 x 420 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, biela

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie: dvojdverová, s 2 policami, možnosť nastvenia výšky, dierky po 
celej výške

POLOŽKA Č.45: Kontajner so 4 zásuvkami uzamykateľný (príloha 6)

- rozmery (VxHxŠ) 500-550 x 400 x 450-500 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, biela

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- kovanie: úchytky chrómové

- prevedenie: 4 zásuvky, plastové na koľajniciach s centrálnym uzamykaním, 
mobilný, na kolieskach

POLOŽKA Č.46: Skriňa kancelárska otvorená so štyrmi policami (príloha 6)

- rozmery (VxŚxH) 1750 x 600 x 450 mm

- materiál: laminovaná drevotrieska, biela

- ABS hrana: min. 1-2 mm

- hrúbka materiálu: min. 18 mm

- prevedenie: horizontálne: 4x polica s možnosťou nastavenia výšky (výška min. 
35 cm), dierky po celej výške

POLOŽKA Č.47: Stolík konferenčný (príloha 6)

rozmery (ŠxHxV): 1100 x 500 x 400

- prevedenie: drevo, dub sonoma (nohy)/ biela

- hrúbka materiálu: 18 mm

- nosnosť: min. 80 kg

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ 
(ďalej len„kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších 
parametrov, akosú uvedené v opise predmetu zákazky/KZ.

2. Celková zmluvná cena je vrátane dopravy, vynosenia a montáže nábytku na dvoch miestach plnenia (prízemie, 2 a 7. 
poschodie).

3. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa vykonať osobné zameranie a obhliadku miesta plnenia do 3 dní od uzavretia zmluvy.

5. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.

6. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. 

7. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá 
ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí 
Objednávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.

8. Dodávateľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by malrealizovať pre 
Dodávateľa časť plnenia podľa Zmluvy. Dodávateľ je povinný spolu s návrhom subdodávateľa predložiťdoklady, ktorými 
subdodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1ZVO.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Príloha 1 - Riaditeľňa.doc Príloha 1 - Riaditeľňa.doc

Príloha 2 - Pokladňa.docx Príloha 2 - Pokladňa.docx

Príloha 3 - Nočná miestnosť.pdf Príloha 3 - Nočná miestnosť.pdf

Príloha 4 - Vedúca.doc Príloha 4 - Vedúca.doc

Príloha 5 - Hospodárka.doc Príloha 5 - Hospodárka.doc

Príloha 6 - Zborovňa.doc Príloha 6 - Zborovňa.doc

Príloha 7 - 3skriňa.JPG Príloha 7 - 3skriňa.JPG

Príloha 8 - 3skriňa.JPG Príloha 8 - 3skriňa.JPG

Príloha 9 - Polica (vzor).jpg Príloha 9 - Polica (vzor).jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Trnavská 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.06.2019 08:00:00 - 04.07.2019 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 748,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 497,60 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.06.2019 10:38:07

Objednávateľ:
Školský internát
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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