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Príloha č.1 k výzve 

 

Opis predmetu zákazky 
Dodávka vybavenia predškolskej triedy materskej školy 

1/ sedačka ( kreslo vlnka) 110/40/45(šxhxv); hĺbka 
sedu 20 cm; dvojfarebná (modrá/malina); materiál –
vytvrdená pena,molitan; poťah – mikrofáza 
s možnosťou prania v práčke 

 
1ks 

 
2/ taburetka štvorec 40/40/25(dxšxv); dvojfarebná 
(modrá/malina); materiál –vytvrdená pena,molitan; 
poťah – mikrofáza s možnosťou prania v práčke 

 
1ks 

 
3/ koberec Twister; rozmer 200x100 cm; 
s protišmykovým spodkom; dve plastové kocky 
s vyobrazením rúk a nôh 

 
1ks 

 
4/ drevené stoličky, výška sediska 34 cm, masívne 
drevo javorové, farebné prevedenie natural, 
vytvarované sedadlo aj operadlo, pätky ( ochrana 
podlahy) 

 
22ks 

 
5/ stôl do učebne, rozmer 121x73, pracovná doska 
z laminovanej drevotrieskovej dosky hr. 2,5 cm so 
zaoblenými PVC okrajmi, farba vrchnej strany 
pracovnej dosky biela ( prípadne šedá – biela je 
žiadúcejšia) s nastaviteľnými nohami resp. s troma 
nástavcami pre regulovanie výšky od 40 do 59 cm, 
v prevedení natural ( javor) 

 
4ks 

 
6/ magnetická tabuľa biela v hliníkovom ráme, 
s možnosťou použitia aj na písanie stierateľnými 
fixami, rozmer 100x150 cm 

 
1ks 

 
7/ mobilný stolík na ukladanie pohárov a vešanie 
uterákov s poličkou, pracovná doska a polička 
z HPL dosky hr. 10 mm,farby žltej, rám pod 
pracovnú dosku z lakovanej preglejky brezy hr.18 
mm s vešiačikmi na uteráky, konštrukcia -oceľ 
komaxitovaná ( prípadne nerez -hliník alebo 
antikor) rúrkový profil    ( 32 mm) s brzdenými 
kolieskami, miesto minimálne na 22 pohárikov 

 
1ks 

 
8/ skrinka na hudobné nástroje, prevedenie natural  
, rozmer 5,6x40x50 cm, spodná priestranná 
zásuvka, dvojdverová skrinka, vrchná uzatvorená 
polica prístupná len zvrchu + sada nástrojov: 
diatonické zvončeky, triangel(2 ks rôzne veľkosti), 
drevené vajíčka ( 1 pár), tamburíny (2 ks), palička so 
zvončekmi (2ks),drevené jangle (2ks),bubon malý s 
paličkami, xylofón kovový, činela s paličkou, činelky 
na prsty s koženými úchytkami 1 pár, drevené guiro, 
kastanet na rúčke drevený 20 cm,  drevené 
MARACAS 15,2x5,3x5,3 2 ks, akustický blok 
16,5x5,5x3,8 cm. 

 
1 komplet 
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9/ Kuchynský kútik – drevená kuchynka 
s realistickým dizajnom, so spotrebičmi – sporák, 
chladnička s priestorom na písanie kriedou, 
mikrovlnka rúra na pečenie, telefón, drez 
s batériou... rozmer 109x45x104 cm (dxšxv), 
prevedenie  “nerez/čierna” 

 
1 ks 

10/ Obchod ovocie-zelenina, prevedenie – drevo, 
rozmer šírka 78 cm, zadná výška ( regál) 102 cm, 
výška pultu 60 cm, hĺbka kompletu 50 cm ( pult 
s troma policami, dve spodné na bedničky tretia 
s mantinelom, zadný regál so štyrmi policami. 
Príslušenstvo  po 1 kuse / 5 bedničiek do police: 
bednička s banánmi, bednička s jablkami 
bednička s citrónmi, bednička s paprikou 
bednička s mrkvou, bednička s rajčinami 
bednička s ananásmi       
 
 
 

 

1komplet 

11/ molitanový súbor : 1 ks kĺzačka ( 60x70x40 cm), 
1 ks základňa s kvádrami (60x70x40 cm, 2 kvádre 
20x20x60 cm), 1 ks základňa s valcami 60x70x40 
cm, 3 valce o priemere 10,15a 20 cm ), 1 ks kopček 
( 60x70x43 cm), 1ks základňa s prekvapením  ( 
60x60x40 cm na vrchu sa nachádzajú tvary 
s rozličnými povrchmi, v dvoch tvaroch sú ukryté 
pískacie zariadenia) 

 
1komplet 

 
12/ nástenný manipulačný labirint – nástenný hrošík 
91x32 cm, na precvičenie jemnej motoriky ( podklad 
fialovo-ružový) 

 
1 ks 

 
13/ Plachta na plastové postieľky , rozmer 158x74 
cm, 100% bavlna, gumy v rohoch o š.2 cm, možnosť 
prania v práčke, biela 
 

 
22 ks 

14/ Perinka ( 135x90 cm) s vankúšikom ( 40x65 cm) 
100% bavlna vyplnená holofilovým dutým 
antialergickým vláknom 320g/m2, prešívané, 
možnosť prania v práčke 

 
22 ks 

 

Dodávka vrátane dopravy. 


