
Verejný obstarávateľ: Obec Pečovská Nová Ves 

Predmet zákazky: ZŠ Pečovská Nová Ves- Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice. 

Časť 2: NÁKUP INTERIÉROVÉHO VYBAVENIA ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 
  Príloha č. 1 

Odchodné meno: MONASTER, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti: Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03 

IČO: 47454547   

CENOVÝ FORMULÁR 

P.č. Názov položky Množstvo Špecifikácia (minimálne požadované parametre) JC bez DPH Celkom bez DPH Celkom s DPH 

1. Knihovnícky regál 15 

 š x dl x v (mm) = 500 x 1000 x 1750 mm  

materiál: brezová laťovka o hrúbke 18,25 a 40 mm podľa typu nábytku. Dubová dyha. 

Kovanie: brzdené otočné kolieska na pohyblivých policiach. 

Povrchová úprava: dyhované časti lakované transparentným polomatným lakom 

 213,40 

 

 

3201,00  3841,20  

2. Knihovnícky regál na časopisy 1 

 š x dl x v (mm) = 500 x 1000 x 1750 mm  

materiál: brezová laťovka o hrúbke 18,25 a 40 mm podľa typu nábytku. Dubová dyha. 

Kovanie: brzdené otočné kolieska na pohyblivých policiach. 

Povrchová úprava: dyhované časti lakované transparentným polomatným lakom 

  

 

274,60 

 

 

274,60  329,52  

3. Stôl do študovne pre 2 osoby 5 

rozmer: 1300x650mm 

materiál: brezová laťovka o hrúbke 18,25 a 40 mm podľa typu nábytku. Dubová dyha. 

Povrchová úprava: dyhované časti lakované transparentným polomatným lakom 

 96,70 

 

483,50  580,20  

4. Stolička do študovne 20 

 Materiál a konštrukcia: zadávateľ požaduje kovovú predpruženú podnož – priemer 22 mm, 

ktorá bude mat plastový klzák as filcovou vložkou. Povrchová úprava podnože voliteľná, 

Komaxit strieborna alebo chróm, upresní zadávateľ. Konštrukcia stoličky musí umožňovať 

dynamické sedenie čelom k operadlu. Plastový sedák a operadlo je vyrobené zo 100% 

štruktúrovaného polypropylénu- ergonomicky tvarovaná škrupina s efektom vzduchového 

vankúša vo farebnej škále min. 10 odtieňov ( konečná farba bude upresnená zadávateľom). 

V škrupine je kruhový otvor pre jednoduchý úchop. Veľkosť škrupiny min. 4 veľkosti podľa 

nižšie uvedenej normy. 

Prvok musí spĺňať normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pre tento druh nábytku. 

Uchádzač je povinný certifikát na vyžiadanie predložiť. 

 59,40 

 

 

 

 

 

1188,00  1425,60  

5. Stolička pre školského knihovníka 1 kancelárska stolička s opierkami, posadená na päťramennom kríži s tvrdeného pevného plastu 

s kolieskami pre mäkké aj tvrdé podlahy, sedadlo čalúnené, operadlo z kvalitnej sieťoviny  123,00 
123,00  147,60  

6. Knihovnícky vozík 1 
knihovnícky vozík s pojazdnými kolieskami, materiál lamino, rozmery 750x450x1050 mm 

  80,15 
80,15  96,18  

 

Cena celkom v EUR bez DPH: 5 350,25 Eur        V Bratislave dňa 11.3.2020 

DPH (20%):    1 070,05 Eur           

Cena celkom v EUR s DPH:  6 420,30 Eur          

Platca DPH: ANO 


