
Príloha č. 1 : Cenová ponuka s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky

Názov tovaru špecifikácia Obrázok ponúknaného tovaru
množstvo na 

obdobie pol roka

Jednotková 

cena bez DPH
DPH za ks

Jednotková 

cena s DPH

Cena spolu bez 

DPH
DPH Spolu

Cena spolu s 

DPH

Čalúnená  kancelárska stolička  s kĺbovým mechanizmom bez 

podrúčok,

sklon a výšku operadla možno ľubovoľne nastaviť ,                              

sedadlo aj operadlo je čalúnené , päťramenný nylonový kríž,              

kolieska vhodné na všetky druhy podláh

Výškovo nastaviteľné sedadlo – plynový piest

šírka sedadla 47 cm, hĺbka  45 cm , nosnosť 120 kg

Čalúnená látková kancelárska stolička  s výškovo nastaviteľnými 

podrúčkami , Tvarované výškovo nastaviteľné operadlo

Plynulé nastavenie výšky sedadla pomocou plynového piestu

Nastaviteľná výška sedu, Nosnosť:  120 kg

Šírka  sedenia: 47 cm,  Hĺbka sedenia:  45 cm

päťramenný plastový kríž, Farba poťahu čierna, sivá, modrá alebo 

podľa vzorkovníka

Stolička so sieťovinou na operadle, vysoké operadlo v hornej časti,         

na mieste kde sa opiera hlava je potiahnuté čiernou koženkou, 

sedadlo potiahnuté priedušnou látkou, s hojdacou mechanikou a s 

aretáciou, výškovo nastaviteľná, Pevné podrúčky, Kovová a otočná 

konštrukcia

Výplň sedadla: Molitan /PUR pena, Chrómovaný päťramenný kríž, 

plastové kolieska vhodné na mäkké povrchy

nosnosť 120 kg, Farba čierna

 šírka sedáku 46 cm,  hĺba sedáku 48 cm

stolička je posadená na päťramennom kríži z  hliníkovej zliatiny

univerzálne kolesá na všetky druhy podláh

plynový piest zaisťuje výškové nastavenie stoličky

hojdacia mechanika s nastavením protiváhy sediaceho

opierky rúk sú výškovo nastaviteľné

sedadlo a operadlo je čalúnené do pružnej odolnej látky s 

odolnosťou 150 000 cyklov, nosnosť 130 kg, farba sivá, čierna

šírka sedadla 51 cm, hĺbka sedadla  46 cm

Ergonomická stolička s podporou chrbtice

Hlavová opierka výškovo nastaviteľná s náklonom

bedrová opierka výškovo nastaviteľná

mechanika multifunkčná s aretáciou v 3 polohách

regulácia tlaku protiváhy, výškovo nastaviteľné opierky rúk

čalúnený mäkký sedák , možnosť nastavenia hĺbky sedáku

materiál látka / sieťovina

Farba čierna, nosnosť 120 kg, Plastový kríž,                                                   

šírka sedadla 51 cm, hĺbka sedadla  48 cm

64,00

445,00

1 021,80

1 081,20

1 160,0029,00 174,00

12,80 76,80

17,80 106,80

13,10 78,60 5 109,00 6 130,80

159,00 5 406,00 6 487,20

145,00 5 800,00 6 960,00

31,80 190,80

64,00 320,00 384,00

89,00 2 225,00 2 670,00

65,50Kancelárska stolička č.3 78

Kancelárska stolička č.4 34

Kancelárska stolička č.1 5

kancelárska stolička č. 2 25

Kancelárska stolička č.5 40
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Názov tovaru špecifikácia Obrázok ponúknaného tovaru
množstvo na 

obdobie pol roka

Jednotková 

cena bez DPH
DPH za ks

Jednotková 

cena s DPH

Cena spolu bez 

DPH
DPH Spolu

Cena spolu s 

DPH

64,0012,80 76,8064,00 320,00 384,00Kancelárska stolička č.1 5

Kovový rám nôh i krízovej vzpery je čiernej alebo tmavosivej farby, 

materiál 100% polyester, Nosnosť 120kg

Minimálne rozmery sedadla: šírka 47 cm, hĺbka 43 cm, výška 

sedadla 46 cm

Celková výška stoličky 80 cm

Výplň do sedadla a operadla  – polyuretánová pena

Farba čalúnenia – sivá, modrá, čierna, bordová, zelená

Stolička bez opierky so štyrmi kovovými nohami

Kovová konštrukcia pochrómovaná (matná)/ alu (svetlo šedá)

Materiál poťahu syntetická koža, prípadne iný zmývateľný PVC 

materiál , Výplň sedadla: Molitan /PUR pena, Farba krémová, 

čierna, alebo podľa ponuky, nosnosť  min. 110 kg,                                                                            

Rozmery:  výška  45 cm, priemer  40 cm

možnosť ukladania stoličiek na seba min. 5 ks

kancelárske kreslo č. 1

konferenčné celočalúnené kreslo bez viditeľných drevených častí, 

poťah látka, odolnosť voči oteru: min 155000 Martindaleho cyklov, 

výška 77 cm, šírka 70 cm, hĺbka 63 cm  , výška sedacej plochy 

45,5cm, vnútorná hĺbka sedenia 50 cm, druh náplne- pena, 

Farebné prevedenie podľa vzorkovníka

20 105,00 21,00 126,00 2 100,00 420,00 2 520,00

konferenčný stolík 1

rozmery - šírka 80 cm, hĺbka50 cm, výška 45 cm ,   materiál DTD 

laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm,  v spodnej časti stola 

odkladacia plocha, nožičky drevovláknitá doska,   farba: Buk, dub, 

čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

8 45,00 9,00 54,00 360,00 72,00 432,00

konferenčný stolík 2

 rozmery - šírka 110 cm, hĺbka70 cm, výška 45 cm ,   materiál DTD 

laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm,  v spodnej časti stola 

odkladacia plocha, nožičky drevovláknitá doska,   farba: Buk, dub, 

čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

5 56,85 11,37 68,22 284,25 56,85 341,10

vonkajšie rozmery sedačka  (šxvxh) 139 x 76 x 84 cm,      vnútorné 

rozmery sedenia: šírka 122 cm, hĺbka 54 cm,  celočalúnená sedačka 

, sedacia časť aj operadlo vyplnené polyuretánovou penou s 

hustotou min. 20kg / m3

čalúnenie: látka – oderu odolná 

 (viac ako 155 000 oderov)

farba: výber zo vzorkovníka,  Bez úložného priestoru

Typ: nerozkladacia, na nožičkách, čisté línie, Nosnosť: 240 kg

vonkajšie rozmery sedačka  (šxvxh) 199 x 76,5 x 84 cm,     vnútorné 

rozmery sedenia: šírka 183 cm, hĺbka 54 cm,  celočalúnená sedačka 

, sedacia časť aj operadlo vyplnené polyuretánovou penou s 

hustotou min. 20kg / m3

čalúnenie: látka – oderu odolná

(viac ako 155 000 oderov)

farba: výber zo vzorkovníka,  Bez úložného priestoru

Typ: nerozkladacia, na nožičkách, čisté línie, Nosnosť: 360 kg

428,00

72,00

442,40

5,35 32,10

3,60 21,60

316,00 2 212,00 2 654,40

417,00 2 085,00 2 502,00

63,20 379,20

83,40 500,40 417,00

26,75 2 140,00 2 568,00

18,00 360,00 432,00

3 pohovka 5

Taburetka k pracovnému stolu 20

2 pohovka 7

Rokovacia stolička 80
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Názov tovaru špecifikácia Obrázok ponúknaného tovaru
množstvo na 

obdobie pol roka

Jednotková 

cena bez DPH
DPH za ks

Jednotková 

cena s DPH

Cena spolu bez 

DPH
DPH Spolu

Cena spolu s 

DPH

64,0012,80 76,8064,00 320,00 384,00Kancelárska stolička č.1 5

vonkajšie rozmery kresla  (šxvxh) 81 x 75 x 84 cm,      vnútorné 

rozmery sedenia: šírka 61 cm, hĺbka 53 cm,  celočalúnená sedačka , 

sedacia časť aj operadlo vyplnené polyuretánovou penou s 

hustotou min. 20kg / m3

čalúnenie: látka – oderu odolná 

(viac ako 155 000 oderov)

farba: výber zo vzorkovníka,   na nožičkách, čisté línie, Nosnosť: 

120 kg

rozmery - šírka 140 cm, hĺbka 60 cm, výška 73,5 cm

materiál DTD laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm    

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

Stolová noha výskovo nastaviteľná 4x, Tvar okrúhly, farba čierna/ 

strieborná

rozmery - šírka 160 cm, hĺbka 80 cm, výška 73,5 cm

materiál DTD laminovaná hr. min. 25 mm, ABS hrana 2 mm,   rám 

stola tvorí kovová konštrukcia, ktorá je zváraná z profilovej ocele: 

rám stola z profilu 35 x 20 mm a nohy stola 30 x 30 mm  , nohy sú 

vybavené plastovými koncovkami a rektifikáciou, povrchová 

úprava kovových častí práškovým lakom vo farbách RAL sivá,

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

kancelársky stôl č. 1

rozmery - šírka 120 cm, hĺbka 60  cm, výška 77 cm   materiál DTD 

laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm   farba: Buk, dub, 

čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

7 53,45 10,69 64,14 374,15 74,83 448,98

kancelársky stôl č. 2

rozmery - šírka 140 cm, hĺbka 70-80 cm, výška 77 cm   materiál 

DTD laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm   farba: Buk, dub, 

čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

60 70,00 14,00 84,00 4 200,00 840,00 5 040,00

kancelársky stôl č. 3

rozmery - šírka 160 cm, hĺbka 75 -80 cm, výška 77 cm   materiál 

DTD laminovaná hr. 25 mm, ABS hrana 2 mm       farba: Buk, dub, 

čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

26 78,50 15,70 94,20 2 041,00 408,20 2 449,20

rozmery - šírka 45 cm, hĺbka 60 cm, výška 68 cm vrátane koliesok

materiál DTD laminovaná hr. 18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela, 3 

zásuvky

uzamykateľný, úchytky kovové, strieborná farba

brzda na kolieskach

90,10 450,50 540,60

99,15 1 487,25 1 784,70

18,02 108,12

19,83 118,98

90,10

297,45

248,50 3 976,00 4 771,20

48,00 480,00 576,00

49,70 298,20

9,60 57,60

765,20

96,00

3 zásuvkový kontajnér 15

pracovný stôl č. 1 10

pracovný stôl č. 2 5

kreslo k pohovke 16
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Názov tovaru špecifikácia Obrázok ponúknaného tovaru
množstvo na 

obdobie pol roka

Jednotková 

cena bez DPH
DPH za ks

Jednotková 

cena s DPH

Cena spolu bez 

DPH
DPH Spolu

Cena spolu s 

DPH

64,0012,80 76,8064,00 320,00 384,00Kancelárska stolička č.1 5

materiál DTD laminovaná hr.18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela, 4 

zásuvky, uzamykateľný, úchytky kovové,  strieborná farba,

brzda na kolieskach

rozmery - šírka 80 cm, hĺbka 235 cm, výška 190 cm

materiál DTD laminovaná hr. 18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

úchytky kovové , v spodnej časti otváracie dvierka, horná časť 

otvorená, delená na 3 časti

rozmery - šírka 80 cm, hĺbka 235 cm, výška 190 cm

materiál DTD laminovaná hr. 18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

úchytky kovové, v spodnej časti otváracie dvierka, horná časť 

otvorená, delená na 2 časti

rozmery - šírka 80 cm, hĺbka 35 cm, výška 190 cm

materiál DTD laminovaná hr.18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

 otvorená, delená na 5 časti

rozmery - šírka 80 cm, hĺbka 35 cm, výška 80 cm

materiál DTD laminovaná hr.18 mm, ABS hrana 2 mm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela

úchytky kovové, v spodnej časti otváracie dvierka, vnúrotný 

priestor delený policami

Kartotéka z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm

Hrany dosiek olepiť plastovou ABS hranou 2 mm

Zásuvky osadené teleskopickými gulôčkovými pojazdmi zo 100% 

výsuvom  , uzamykateľné šuflíky 3ks

Rozmery: šírka 45 cm,  hĺbka 60 cm ,  výška 105 cm

farba: Buk, dub, čerešňa, dub sonoma, dub bardolino, biela,                  

počet zásuviek 3, Úchyty zásuvky: kovové

šatníková skriňa

rozmery - šírka 100 cm, hĺbka 50 cm, výška 190 cm, materiál DTD 

laminovaná hr. 18 mm, ABS hrana 2 mm, farba: Buk, dub, čerešňa, 

dub sonoma, dub bardolino, biela, úchyty kovové,   vo vnútri 

rozdelená vertikálne na dve samostatné časti , na zavesenie vecí , 

dole polička na odloženie tašky

5 173,00 34,60 207,60 865,00 173,00 1 038,00

51 302,90 10 260,58 61 563,48

Požiadavky na dodanie tovaru:

Pri čalúnený stoličkách a sedačkách musí byť na výber zo vzorkovníka minimálne z 5-tich základných farieb, podmienkou je čierna a sivá/antracitová

Dodacia lehota pri malých objednávkach do 5 ks nábytku je do 5 týždňov

67,50 810,00

105,25

972,00

124,00 372,00 446,40

13,50 81,00

24,80 148,80

116,78 1 517,75 1 821,30

75,25 1 128,75 1 354,50

23,36 140,14

15,05 90,30

303,55

225,75

162,00

74,40

2 631,25 3 157,50

107,00 2 568,00 3 081,60

21,05 126,30

21,40 128,40 513,60

526,25

Zásuvková kartotéka 3

nábytková skriňa 3 15

nábytková skriňa nízka 12

Nábytková skriňa 1 24

nábytková skriňa 2 13

4 zásuvkový kontajnér 25
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Názov tovaru špecifikácia Obrázok ponúknaného tovaru
množstvo na 

obdobie pol roka

Jednotková 

cena bez DPH
DPH za ks

Jednotková 

cena s DPH

Cena spolu bez 

DPH
DPH Spolu

Cena spolu s 

DPH

64,0012,80 76,8064,00 320,00 384,00Kancelárska stolička č.1 5

Dodacia lehota pri väčších objednávkach nad 5 ks nábytku je do 8 týždňov.

Dodacia lehota pri objednávkach zadaných do konca roka 2022 môže byť predĺžená o 3 týždne, z dôvodu celozávodných dovoleniek vo výrobe.

Spracovala: Šatarová

V Prievidzi, dňa

Ing. Daniel Krajčovič, konateľ

Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: balné, doprava na miesto určenia, vynesenie, montáž a vyloženie tovaru na určené miesto, odvoz 

a likvidácia obalov.  Ponuku požadujeme predložiť vrátane súvisiacich služieb na celý predmet zákazky.
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