
Príloha č. 1

k výzve na predkladanie cenových ponúk a stanovenie PHZ

šírka výška dĺžka/hĺbka

Posteľ z masívu 140 200 smrek/borovica 6

z masívu 90 200 smrek/borovica 3

poschodová z masívu 90 200 smrek/borovica 4

rozkladacie kreslo na spanie 2

Matrac penový 90 16-20 200 14

penový 140 16-20 200 6

Rošt rolovací latkový 90 200 14

rolovací latkový 140 200 6

Skriňa šatníková, min. 5 políc, so zrkadlom, dvere otočné 190-210 200-230 55-63 dub 3

šatníková, min. 5 políc, so zrkadlom, dvere otočné 150-160 180-230 55-63 dub 3

šatníková, so šatn. tyčou, dvere otočné 60-80 180-200 55-63 dub 1

posuvné dvere 120-130 170-230 35-45 dub 2

policová zatvorená, min. 6 políc, dvere otočné 75-85 180-200 40 dub 9

policová zatvorená, min. 6 políc, dvere otočné 37-43 180-200 40 dub 2

policová otvorená 50-60 170-200 dub 6

na topánky, s lavicou na sedenie 85-95 35-40 dub 1

nad práčku 63-80 180-200 biela 1

do kúpeľne 30-40 180-200 30-35 biela 2

Komoda min. 5 zásuviek 70-80 100-120 45-50 dub 5

Polica nástenná 100-140 dub 16

Písací stôl s úložným priestorom na pravej strane 90-110 45-50 dub 6

Kancelárska stolička bez koliečok, pre deti k písaciemu stolu 6

Garníža s držiakmi a háčikmi, priemer tyče 2,8 cm 200-230 borovica 8

Kancelársky stôl rohový 90-140 dub 1

Opis predmetu zákazky

Názov Špecifikácia
Rozmery min.-max. (cm)

Farba Množstvo



obdĺžnik 70-90 45-50 dub 1

obdĺžnik 120-150 dub 1

Regál policový do kancelárie, polozatvorený, prípadne otvorený 85-90 170-200 dub 1

policový do kancelárie, polozatvorený, prípadne zatvorený 50-60 170-200 dub 1

Vešiaková stena panel, min. 4 háčiky dub 6

Kuchynské skrinky 

(kuchyňa 1)

do rovnej kuchyne dolné aj s pracovnou doskou (skrinky 

môžu mať aj menší rozmer a šírku dodržať iba pri 

pracovnej doske, kuchyňa je bez spotrebičov, s drezom na 

ľavej strane)

max.145 dub/biela 

do rovnej kuchyne horné max.145 dub/biela 

Kuchynské skrinky 

(kuchyňa 2)

do rovnej kuchyne dolné aj s pracovnou doskou (pracovná 

doska nie biela, kuchyňa je bez spotrebičov a drezu), 

skrinky policové, jedna zásuvková

max.270 dub/biela

do rovnej kuchyne horné max. 240 dub/biela 

do rovnej kuchyne horné max. 185 dub/biela 

Poznámka: kuchynské skrinky v cenovej ponuke rozdeliť na počet kusov


