
Interiérové vybavenie MŠ Nitrianske Hrnčiarovce

Názov Popis Merná Množstvo Jednotková cena Celková cena bez Celková
jednotka bez DPH DPH cena s DPH

Detská nábytková zostava detská nábytková zostava, odtieň javor, farebná kombinácia, súbor 1 1713,00 1713,00 2055,60
minimálna dÍžka zostavy 6 m

Kontajner stredný kontajner stredný, do nábytkovej zostavy na kolieskach., farebné ks 2 140,30 280,60 336,72
prevedenie

Kontajner veľký ks 2 169,60 339,20 407,04
kontajner veľký - priesvitný zo nábytkovej zostavy, na kolieskach.

Stoly drevené drevené stoly, tvar - obdÍžnikový, s laminovaným povrchom, s ks 3 333,00 999,00 1198,80
AES hranami. Farebné prevedenie - modrá, červená, žltá, nohy
stola s nad stavcami.

Stoličky drevené drevené stoličky, výška sedu 26 cm - 8 ks, farby 4 ks červené a 4 ks 15 41,30 619,50 743,40
ks modré. Výška sedu 38 cm - 7 ks, farba žltá.

Koberec do triedy detský koberec do triedy s nízkym vlasom a detským motívom. ks 1 269,33 269,33 323,20
Min. rozmeru 300x200 cm

Rádio s CP prehrávačom Rádio s možnosťou CD prehrávania. Frekvencie FM, AM. ks 1 163,33 163,33 196,00
Prehrávanie hudobných CD. Napájanie 230 V

Spolu 5260,75
Vozík na výtvarné potreby vozík na výtvarné potreby. Vozík je pohyblivý - na kolieskach a ks 1 559,00 559,00 670,80

farebné prevedenie
Kúpeľnová polička s vešiakmi kúpeľňová polička s vešiakmi s kapacitou 2 x na 10 pohárikov a 1 ks 3 280,70 842,10 1010,52

x na 5 pohárikov.
Detské stohovateľné ležadlá detské stohovateľné ležadlá, rozmery 135x65x20 cm ks 15 88,10 1321,50 1585,80
Matrac do ležadIa detské matrace do ležadiel, matrace sú nepremokavé. ks 15 50,66 759,90 911,88
Plachty na ležadlá - detské plachty na ležadlá. Napínacie plachty, rozmer 170x70 ks 30 13,40 402,00 482,40

cm. Súbor obsahuje 15 ks - biela, 15 ks modrá.
Paplóny a vankúše detské paplóny a vankúše. Bavlnené, vhodné pre alergikov a ks 15 73,60 1104,00 1324,80..

astmatikov. Rozmery paplóna 135x90cm, rozmery vankúša 40x65
cm. I



0bliečky detské obliečky s detským motívom, bavlnený materiál. Rozmery: ks 30 26,60 798,00 957,60
obliečka na paplón 135x90 cm, obliečka na vankúš 40x65 cm -
farba modrá, spolu 15 ks. Rozmery: l35x90 cm obliečka na
paplón, 40x65 obliečka na vankúš - farba žltá/detský motív, splu

(, 15 ks.
Satňové skrinky detské šatňové skrinky, prevedenie drevené, javor, rozmery sada 3 295,00 885,00 1062,00

130x40x114 s farebným prevedenim/detským motívom, 3 sady pre

Taniere detské taniere do školskej jedálne, materiál - porcelán, typ - ks 60 4,33 259,80 311,76
hlboké, plytké a dezertné. po 20 ks

Poháre detské poháre do školskej jedálne, ,materiál - sklo s uškom ks 15 1,04 15,60 18,72
Sálky detské šálky do školskej jedálne, materiál - sklo s uškom ks 15 4,95 74,25 89,10
Príbory detské príbory - lyžička, vidlička, nôž, čajová lyžička po 15 ks, ks 60 5,00 300,00 360,00

materiál - nerez
Doprava doprava pre dodanie interiérového vybavenia do MS Nitrianske súbor l 266,60 266,60 319,92

Hrnčiarovce

Spolu 9105,30

Názov dodávateľa: Dortun s.r.o.
Adresa: Gútska 7,94651 Nesvady
IČO: 35962437
Tel. kontakt: 0907428286
e-mail: fekete@dortun.sk

V Nesvadoch dňa 19.06.2018
Meno, podpis


