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Príl. č. 1 

Podrobný popis predmetu obstarávania  

 

ČASŤ I. Dodávka kancelárskeho nábytku do kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) 

 

Predmet Opis minimálnych požiadaviek 

Písací stôl – 1 kus Minimálne rozmery – šírka 120 cm, hĺbka 60 cm, výška 75 cm 

Tvar: obdĺžnik 

3 – 4 zásuvky s možnosťou namontovania pod písacím stolom na pravej 
alebo ľavej strane 

Materiál: nábytková laminovaná doska alebo MDF doska  

Odtieň: odtiene svetlého dubu, odtieň bude dohodnutý po výbere 
Dodávateľa 

Kancelárske kreslo – 1 

kus 

Otočné kreslo s mechanizmom TILT 

Nastaviteľná výška  

Minimálne rozmery: šírka 60 cm, hĺbka 50 cm 

Sedadlo a operadlo čalúnené koženkou 

Profilované operadlo 

Lakťové opierky  

Odtieň: odtieň béžový alebo sivý, bude dohodnutý po výbere Dodávateľa 

Regál – 1 kus Rozmery: šírka 270 cm, hĺbka 45 cm, výška 200 cm 

Otvorené police  

Materiál: nábytková laminovaná doska alebo MDF doska  

Odtieň: odtiene svetlého dubu, odtieň bude dohodnutý po výbere 
Dodávateľa 

Stôl a 4 stoličky – 1 

komplet 

Tvar: štvorec alebo obdĺžnik 

Rozkladací stôl 

Minimálne rozmery: šírka 80 cm, dĺžka 80 – 180 cm 

Sedadlo čalúnené, bez lakťových opierok  

Konštrukcia nábytková laminovaná doska alebo MDF doska  

Odtieň: odtiene svetlého dubu, odtieň bude dohodnutý po výbere 
Dodávateľa 
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ČASŤ II. Dodávka kancelárskeho nábytku do kancelárie Objednávateľa v Kežmarku (Slovensko) 

 

Predmet Opis minimálnych požiadaviek 

Kancelárske kreslo – 1 
kus 

Otočné kreslo s mechanizmom TILT 

Nastaviteľná výška  

Minimálne rozmery: šírka 60 cm, hĺbka 50 cm 

Sedadlo a operadlo čalúnené koženkou 

Profilované operadlo 

Lakťové opierky  

Odtieň: odtieň  bude dohodnutý po výbere Dodávateľa 

Vitrína – 1 kus Vitrína so spodnou uzamykateľnou skrinkou - vitrína uzamykateľná, 
dvojdverová s min. 3 sklenenými policami.  

Rozmery: šírka 90 cm, hĺbka 48 cm, výška 190 cm 

Brzdené kolieska. 
Počet políc – min. 3 sklenené, plynule výškovo nastaviteľné 

Materiál: AL/DTD, Horná a spodná doska DTD 36 mm, rohové profily z 
anodizovaného hliníka 

Odtieň: odtieň bude dohodnutý po výbere Dodávateľa 

 


