
Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:  

zákazka dodanie tovarov - predmetu zákazky s názvom: „Komunitné centrum Iňačovce – 

Obstaranie vybavenia“ 
 
 

príloha č.3 výzvy na predloženie ponuky: Špecifikácie jednotlivých dodávaných tovarov 

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky – tovarov  
Ponúkané tovary musia spĺňať minimálne predpísané parametre  

 

Parameter a min. požadovaný štandard 
Požadovaný 

štandard 

tovar pol. č. 1: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Regál 

6 ks - nové interiérové zariadenie; regál min. rozmerov 

1 880x800x330 mm; materiál DTD korpus fóliovaný 

buk 

áno 

tovar pol. č. 2: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Dvojdielna skriňa  

14 ks - nové interiérové zariadenie; dvojdielna skriňa 

min. rozmerov 1 860x725x335 mm; materiál DTD 

korpus fóliovaný buk 

áno 

tovar pol. č. 3: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Dvojdielna skriňa  

11 ks - nové interiérové zariadenie; dvojdielna skriňa 

min. rozmerov 1 860x1 200x600 mm; materiál DTD 

korpus fóliovaný buk 

áno 

tovar pol. č. 4: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Skriňa s posuvnými 

dvierkami  

9 ks - nové interiérové zariadenie; dvojdielna skriňa 

min. rozmerov 1 860x725x335 mm; materiál DTD 

korpus fóliovaný buk; dvere biele 

áno 

tovar pol. č. 5: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Kancelársky písací stôl  

4 ks - nové interiérové zariadenie; kancelársky písací 

stôl min. rozmerov 1 600x800 mm; materiál DTD 

fóliovaný buk 

áno 

tovar pol. č. 6: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Pojazdný kontajner 3 

zásuvkový  

8 ks - nové interiérové zariadenie; pojazdný kontajner 

3 zásuvkový min. rozmerov 620x553x428 mm; 

materiál DTD korpus fóliovaný buk; zásuvky biele 

áno 

tovar pol. č. 7: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Konferenčný stolík  



3 ks - nové interiérové zariadenie; konferenčný stolík 

min. rozmerov 500x500 mm; materiál DTD korpus 

fóliovaný buk; zásuvky biele 

áno 

tovar pol. č. 8: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Kancelárske kreslo 

čalúnené  

10 ks - nové interiérové zariadenie; kancelárske kreslo 

čalúnené 
áno 

tovar pol. č. 9: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Kancelársky písací stôl  

12 ks - nové interiérové zariadenie; kancelársky písací 

stôl min. rozmerov 1 600x800 mm; materiál DTD 

fóliovaný buk 

áno 

tovar pol. č. 10: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Tabuľa na projekciu 

Flipchart  

2 ks - nové interiérové zariadenie; tabuľa na projekciu 

Flipchart 
áno 

tovar pol. č. 11: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Kancelárska čalúnená 

stolička 

6 ks - nové interiérové zariadenie; kancelárska 

čalúnená stolička 
áno 

tovar pol. č. 12: obchodný názov/typ predmetu ponuky  
Plastová stohovatelná 

stolička 

62 ks - nové interiérové zariadenie; plastová 

stohovatelná stolička 
áno 

tovar pol. č. 13: obchodný názov/typ predmetu ponuky  Vešiak 

3 ks - nové interiérové zariadenie; vešiak áno 

 
 
 
 
 
 
Miesto: .......................                 ............................................ 

 

Dátum: .......................     pečiatka a podpis uchádzača 


