Podrobný opis pre časť č.1 Nábytok:
1. Detské ležadlo (15 kusov)
- rozmery 135x65x20 cm, materiál bukový masív, farba buk, bez čela, nosnosť minimálne
60 kg, súčasťou dodávky drevený rošt
2. Matrac (15 kusov)
- rozmery 61x130x8 cm, obojstranne nepremokavý matrac, poťah so skrytým zipsom
a možnosťou prania, materiál vysoko záťažový pevný molitan minimálnej triedy T30
3. Detský stôl obdĺžnik (5 kusov)
- rozmery 60x120 cm, výška 46 cm, vrchná doska drevená s oblými hranami, doska stola
laminovaná drevotrieska, ABS hrany stola, farba buk
4. Detská stolička (15 kusov)
- výška sedu 26 cm, zaoblené hrany, konštrukcia stoličky je vyrobená z masívneho dreva,
farebné prevedenie buk, sedadlo a operadlo oranžovej farby sú vyrobené z kvalitnej trvácnej
preglejky o hrúbke min 6 mm, plastové pätky na nožičkách na ochranu podlahy proti
poškriabaniu
5. Skrinková zostava (1 kus)
- zostava pozostáva zo skriniek č.1 až č. 3, predeľovacích poličiek č.1 a č.2, dvierok č.1 a č.2,
drevených úložných boxov veľkých, rozmer zostavy: 428x126x40 cm (šxvxh), farba: odtieň
javor, drevotrieskové dosky o hrúbke min. 18 mm, ABS hrany o hrúbke min. 2 mm
- Skrinka č.1 (2 kusy), rozmery 78x40x48 cm, možnosť montáže dvierok č.1 a č.2
a predeľovacích poličiek č.2, napr.: Numeric 2
- Skrinka č.2 (2 kusy), rozmery 78x40x87 cm, možnosť montáže predeľovacích poličiek č.1
a úložných boxov, napr.: Numeric 7
- Skrinka č.3 (1 kus), rozmer 116x40x126,5 cm, možnosť montáže dvierok č.1 a č.2
a predeľovacích poličiek č.2, napr.: Numeric 6
- Predeľovacia polička č.1 (6 kusov), rozmer 37,8x23,5x1,8 cm, polička vhodná do skrinky
č.2, napr.: PO4
- Predeľovacia polička č.2 (1 kus), rozmer 38x36x2 cm, polička vhodná do skrinky č.1 a č.3,
napr.: PO1
- Dvierka č.1 (7 kusov), rozmer 38x38 cm, farba: oranžová, vyrobené z vysoko kvalitných
laminovaných MDF dosák, napr.: Numeric
- Dvierka č.2 (2 kusy), rozmer 38x38 cm, farba: žltá, vyrobené z vysoko kvalitných
laminovaných MDF dosák, napr.: Numeric
- Drevený úložný box veľký (6 kusov), rozmery 23x35x16,5 cm, farba: oranžová
- Drevený úložný box veľký (6 kusov), rozmery 23x35x16,5 cm, farba: žltá
6. Šatníkové skrinky (3 kusy)
- rozmery 1609x420x1110 mm, 5 dverová detská šatňová skrinka, farebné prevedenie
korpusu prírodná, napr.: Detská šatňová skrinka s 02-5
7. Koberec (2 kusy)
- rozmery 4x5 m
8. Učiteľský stôl (1 kus)
- rozmery 74-76 x 136-140 x 60-68 cm, prevedenie: Dub Sonoma, hmotnosť max. 55 kg
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9. Stolička pre učiteľa (1 kus)
- Finska čalúnená, Kovová konštrukcia z rúrkového profilu Ø 22 mm lakovaná práškovými
farbami, nohy stoličky sú ukončené plastovými koncovkami. Sedák a opierka zo 7-vrstvovej
celobukovej tvarovanej preglejky, čalúnenej oteruvzdornou sivou látkou, stohovateľná
10. Šatníková skriňa (2 kusy)
- rozmery 85x190x60 cm, prevedenie: BUK, policová
11. Skrinka na knihy (1 kus)
- rozmery 78x40x73,5 cm; materiál min. 18 mm drevotrieska s ABS hranami; bočné steny
z MDF dosky potiahnutej oteruvzdornou fóliou oranžovej farby, farebné prevedenie v odtieni
Javor, kolieska v spodnej časti skrinky na jednoduché premiestňovanie, s policami na
odkladanie kníh alebo hračiek
12. Skrinka na výtvarné pomôcky (1 kus)
- rozmery 78x40x73,5 cm; materiál min. 18 mm drevotrieska s ABS hranami; bočné steny
z MDF dosky potiahnutej oteruvzdornou fóliou oranžovej farby, skrinka má na vrchu pevnú
mriežku, farebné prevedenie v odtieni Javor, kolieska v spodnej časti skrinky na jednoduché
premiestňovanie, s policami
13. Oddychový kútik (1 kus)
- spodný matrac 140x140x7 cm, spodný matrac s protišmykovou úpravou, rozmer bočníc
140x97x5 cm, bočnice s možnosťou upevnenia na stenu, kútik je vyrobený z molitanu
v kombinácii s koženkou a odolnou textíliou zo 100% polyester, napr.: LÚKA
14. Keramická popisovacia tabuľa (1 kus)
- rozmery 900x600 mm
Podrobný opis pre časť č.2 Elektro:
1. Interaktívna tabuľa (1 kus)
(požiadavky na minimálne konfigurácie)
- pozostáva zo zostavy interaktívnej tabule a projektora; interaktívna tabuľa - rozmery
minimálne 1820 x 1225, biela, povrch magnetický a popisovateľný, montážna sada na
uchytenie na stenu; softvér na prácu na interaktívnej tabuli; projektor - krátky projektor
s ozvučením, držiak projektora, rozhranie HDMI, USB, kabeláž (dátový kábel na prepojenie
projektora s notebookom (HDMI) a napájací kábel)
2. Notebook (3 kusy)
(požiadavky na minimálne konfigurácie)
- obrazovka s uhlopriečkou min. 15,6 LED; rozlíšenie min. 1920x1080; IPS antireflexná;
RAM min. 8 GB DDR4; grafika min. NVIDIA GeForce 940MX, 4 GB alebo výkonový
ekvivalent; pevný disk min. 1TB, min. 5400 otáčok; WiFi 802.11ac; Bluetooth 4.1; HD
webkamera; HDMI; min. 1x USB 3.0; min. 2 článková batéria, operačný systém Windows 10,
podsvietená klávesnica
3. Tablet (10 kusov)
(požiadavky na minimálne konfigurácie)
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- parametre: procesor min. 1.3 GHz, dotykový displej s uhlopriečkou min. 10,1"; rozlíšenie
min. 1280x800 IPS; RAM min. 1GB; kapacita uložiska min. 16GB, typ eMMC alebo
ekvivalent; GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, micro USB, slot na pamäťovú kartu microSD
min. 128GB, webkamera min. 2 Mpx (predná) + 5 Mpx (zadná), batéria min. 7000 mAh,
operačný systém min. Google Android 6.0
4. Tlačiareň (1 kus)
(požiadavky na minimálne konfigurácie)
- parametre: laserová - farebná, rozlíšenie min. 4800 DPI, pamäť min. 128 MB, kompatibilné
s operačným systémom Win2003/XP SP3/Vista/7/8/10/Mac, rozmery 40,6 x 36,2 x 28,8 cm,
hmotnosť max. 13 kg, farba biela/hnedá
5. Umývačka riadu (1 kus)
(požiadavky na minimálne konfigurácie)
- voľne stojaca, výška 85 cm, šírka od 59 do 60 cm, hĺbka od 60 do 61 cm, kapacita min.
15 sád riadu
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