Tabuľka č. 2
ZOZNAM VYBAVENIA
Pol
ožk
a

NÁZOV, ZKRÁTENÝ POPIS

Rozmer

Cena
v EUR bez
DPH/ks

Po
čet

1. Nadzemné podlažie

112
-06

112
-07

112
-09

112
-10

112
-11

112 - Pitevňa špeciálna
vozík nerezový transportný

1

celonerezové prevedenie z materiálu EN
1.4301
2-poschodový s madlami
orgánový stolík na kolieskach

1

celonerezové prevedenie
pre ľahkú jazdu a manipuláciu musí byť
osadený kolieskami o pr. aspoň 75 mm,
z toho aspoň dvoma kolieskami s brzdou
odolný proti oteru, proti korózii
vaňa s výpusťou + dierovaný rošt
stolík pod váhy

1

Stôl váhový s nerezovou konštrukciou
(profil 40x60 mm) s hornou pracovnou
doskou z nerezu AISI 304 o hrúbke 40mm;
konštrukcia vybavená výškovo
nastaviteľnými nožičkami pre vyrovnanie
nerovností podlahy
Leštená doska z umelého kameňa so
zrazenými hranami - 500x500/20 musí byť
umiestnená na pryžových podložkách
tlmiacich vibrácie.
kovová tabuľa na zápis

1

Biela tabuľa musí mať lakovaný oceľový
plech. Povrch tabule je magneticky
adhézny, popisovateľný a stierateľný za
sucha. Hliníkový rám matne strieborne
eloxovaný so šedými plastovými rohmi.
Odkladacia lišta. Dodávka s montážnym
materiálom (zrkadlové zavesenie). Montáž
na výšku alebo na šírku.
opierka hlavy

1

z nerezového plechu AISI 304

113
-03

113 - Umyvárka
nástenný vešiak so 4 háčikmi
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska, 4 háčiky
montáž na stenu

1

Cena v
EUR bez
DPH/
počet

Cena v
EUR s
DPH/
počet

Verejný obstarávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
Predmet zákazky: Laboratórne vybavenie
114
-06

114
-07

114
-08

114
-09

114
-11

114
-12

114
-13

114 - Pitevňa PA
vozík nerezový transportný

2

celonerezové prevedenie z materiálu EN
1.4301
2-poschodový s madlami
orgánový stolík na kolieskach

2

celonerezové prevedenie
pre ľahkú jazdu a manipuláciu musí byť
osadený kolieskami o pr. aspoň 75 mm,
z toho aspoň dvoma kolieskami s brzdou
odolný proti oteru, proti korózii
vaňa s výpusťou + dierovaný rošt
skrinka kovová na nástroje, policová
kovové prevedenie
5 prestaviteľných políc
1x plné dvere
sokel 60 mm
skrinka kovová, presklená vrchná časť,
policová
kovové prevedenie
5 prestaviteľných políc
v spodnej časti plné dvere
v hornej časti presklenie dverí
sokel 60 mm
stolík pod váhy

600/450/18
00

1

600/450/18
00

1

1

Stôl váhový s nerezovou konštrukciou
(profil 40x60 mm) s hornou pracovnou
doskou z nerezu AISI 304 o hrúbke 40mm;
konštrukcia vybavená výškovo
nastaviteľnými nožičkami pre vyrovnanie
nerovností podlahy
Leštená doska z umelého kameňa so
zrazenými hranami - 500x500/20 musí byť
umiestnená na pryžových podložkách
tlmiacich vibrácie.
kovová tabuľa na zápis

2

Biela tabuľa musí mať lakovaný oceľový
plech. Povrch tabule je magneticky
adhézny, popisovateľný a stierateľný za
sucha. Hliníkový rám matne strieborne
eloxovaný so šedými plastovými rohmi.
Odkladacia lišta. Dodávka s montážnym
materiálom (zrkadlové zavesenie). Montáž
na výšku alebo na šírku.
opierka hlavy
z nerezového plechu AISI 304

115

115 - Protokoly
písací stôl s kontajnerom

1400/700/7

2
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Predmet zákazky: Laboratórne vybavenie
-01

50
stôl na kovovej kostre 1400x700x750
pracovná plocha postforming, kostra C
komaxitovaná zásuvka pre klávesnicu, 2x
priechodka, nosnosť 120 kg

115
-02

115
-04

116
-03

116
-04

kontajner zásuvkový,
465x500x600+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
stolička otočná pojazdná
stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
skrinka policová - knihovňa

2

800/450/18
00

skriňa vysoká kombinovaná 2D+2S,
800x450x1800
spodná časť skrine dvierková s 2 policami a
zámkom, horná časť presklená, zámok, 2x
polica, plastové nohy s krytovaním
116 - Sklad biologického odpadu
vozík nerezový transportný
celonerezové prevedenie z materiálu EN
1.4301
2-poschodový s madlami
regál skladový

3

1

900/500/20
00

5

800/400/20
00

3

ľahká kovová konštrukcia, komaxitovaná
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg

117
-03

118
-04

117 - Sklad špinavého materiálu
regál skladový
ľahká kovová konštrukcia, komaxitovaná
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg
118 - Laboratórium maceračné
stolička otočná pojazdná
stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu

1
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118
-05

pojazdný nástrojový stolík

2

celonerezové prevedenie z materiálu podľa
EN 1.4301
2-poschodový s madlami

120
-01

120
-02

120 - Filter - Muži zamestnanci
skriňa šatňová dvojdielna
2 samostatne uzamykateľné boxy
kovové prevedenie
2x polica
2x tyč s háčikmi
sokel 60 mm
šatňová lavička s policou na topánky

600/500/18
00

8

420/280/17
00

1

600/500/18
00

6

420/280/17
00

1

1200/700/9
00

5

1400/700/9
00

1

kovové prevedenie
sedacia plocha z tvrdeného PVC
rošt na obuv
sokel 60 mm

123
-01

123
-02

123 - Filter - Ženy zamestnanci
skriňa šatňová dvojdielna
2 samostatne uzamykateľné boxy
kovové prevedenie
2x polica
2x tyč s háčikmi
sokel 60 mm
šatňová lavička s policou na topánky
kovové prevedenie
sedacia plocha z tvrdeného PVC
rošt na obuv
sokel 60 mm

125
-03

125
-04

125 - Sterilizácia
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x700x900mm
Rektifikované nožičky
umývací stôl 2 drezový, bez odkladacej
plochy
kovová komaxitovaná kostra
pracovná doska nerez AISI 304
2 nerezové drezy 500x500x300
2xzmiešavacia batéria laboratórne
prevedenie
určený pre prácu v stoji
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125
-06

regál skladový

900/500/20
00

3

ľahká kovová konštrukcia, komaxitovaná
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg

126
-03

126 - Umyvárka
nástenný vešiak so 4 háčikmi

1

základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska, 4 háčiky
montáž na stenu

127
-06

127
-08

127 - Pitevňa SL
vozík nerezový transportný
celonerezové prevedenie z materiálu EN
1.4301
2-poschodový s madlami
prístrojový stôl

4

1500/600/9
00

2

1200/600/9
00

1

600/450/18
00

1

600/450/18
00

1

SR 180T1

1

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x900mm
Rektifikované nožičky
127
-09

prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x900mm
Rektifikované nožičky

127
-10

127
-11

127
-12

skrinka kovová na nástroje, policová
kovové prevedenie
5 prestaviteľných políc
1x plné dvere
sokel 60 mm
skrinka kovová, presklená vrchná časť,
policová
kovové prevedenie
5 prestaviteľných políc
v spodnej časti plné dvere
v hornej časti presklenie dverí
sokel 60 mm
skriňa na uloženie rezerv s odsávaním
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127
-13

127
-15

127
-16

127
-17

128
-03

130
-04

Odťah výparov 160m3/h
4 bezpečnostné police v tvare zbernej vane,
voliteľné pozície
Veľká spodná polica v tvare vane pre zber
až 50l rozliatin
Dvierka so zámkom
Rozmery 2092x920x500mm, pevné dvere,
ventilácia
orgánový stolík na kolieskach

4

celonerezové prevedenie
pre ľahkú jazdu a manipuláciu musí byť
osadený kolieskami o pr. aspoň 75 mm,
z toho aspoň dvoma kolieskami s brzdou
odolnou proti oteru, proti korózii
vaňa s výpusťou + dierovaný rošt
stolík pod váhy

1

Stôl váhový s nerezovou konštrukciou
(profil 40x60 mm) s hornou pracovnou
doskou z nerezu AISI 304 o hrúbke 40mm;
konštrukcia vybavená výškovo
nastaviteľnými nožičkami pre vyrovnanie
nerovností podlahy
Leštená doska z umelého kameňa so
zrazenými hranami - 500x500/20 musí byť
umiestnená na pryžových podložkách
tlmiacich vibrácie.
kovová tabuľa na zápis

4

Biela tabuľa musí mať lakovaný oceľový
plech. Povrch tabule je magneticky
adhézny, popisovateľný a stierateľný za
sucha. Hliníkový rám matne strieborne
eloxovaný so šedými plastovými rohmi.
Odkladacia lišta. Dodávka s montážnym
materiálom (zrkadlové zavesenie). Montáž
na výšku alebo na šírku.
opierka hlavy

4

z nerezového plechu AISI 304
128 - Manipulácia, úprava zomretých
vozík nerezový transportný na prevoz
mŕtvol s integrovaným vážením
vozík z nerezovej ocele AISI 304
súčasťou dodávky je i elektromotor pre zdvih mŕtvol
nabíjacie zariadenie
nožičkový mechanizmus zdvihu
anistatické kolieska s brzdou
valčeky pre posun mŕtvol
v dodávke i nerezové plato pod mŕtvoly
130 - Manipulácia, prísun zomretých
1400/700/7
písací stôl s kontajnerom
50

1

1
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stôl na kovovej kostre 1400x700x750
pracovná plocha postforming
kostra C komaxitovaná
zásuvka pre klávesnicu, 2x priechodka
nosnosť 120 kg

130
-05

130
-07

kontajner zásuvkový,
465x500x600+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
stolička otočná pojazdná

1

stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
polokreslo

1

podrúčky
stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu

133
-01

133
-02

133 - Zriadenci
skrinka dvojdverová policová
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
skriňa vysoká 2D, 800x450x1800
4x polica, zámok, plastové nohy s
krytovaním
písací stôl s kontajnerom

800/450/18
00

3

1400/700/7
50

2

stôl na kovovej kostre 1400x700x750
pracovná plocha postforming
kostra C komaxitovaná
zásuvka pre klávesnicu, 2x priechodka
nosnosť 120 kg

133
-03

kontajner zásuvkový,
465x500x600+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
stolička otočná pojazdná
stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu

2
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133
-04

133
-05

sedačka trojmiestna
3-miestna rozkladacia pohovka
pevná drevená konštrukcia
odolné umývateľné, čalúnenie
skriňa šatňová dvojdielna

2200/800/7
50

1

600/500/18
00

2

900/500/20
00

3

600/600/85
0

1

600/300/85
0

2

800/600/85
0

1

800/300/85
0

1

2 samostatne uzamykateľné boxy
kovové prevedenie
2x polica
2x tyč s háčikmi
sokel 60 mm
2. Nadzemné podlažie

206
-01

206 - Sklad ŠZM
regál skladový
ľahká kovová konštrukcia
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg

207
-01

207
-02

207
-03

207
-04

207 - Príjem vzoriek + Widmarkové a
serologické lab. + váhovňa
spodná skrinka so vsadeným nerez.
umývadlom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudované nerezové umývadlo
1x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
skrinka presklená dvojdvierková,
600x300x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
spodná drezová skrinka s jednodielnym
drezom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudovaný nerezový drez
2x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
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Predmet zákazky: Laboratórne vybavenie

207
-05

207
-06

207
-07

207
-08

skrinka presklená dvojdvierková,
800x600x8501x polica, sklo číre s rámom,
zámok
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
vrchná pracovná doska
materiál: postforming
hr. 38mm
spodná skrinka štvorzásuvková
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok
sokel 60 mm
horná skrinka jednodverová, presklená
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
skrinka jednodvierková presklená,
400x300x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
spodná skrinka dvojdverová

1800 mm

1

400/600/85
0

1

400/300/85
0

1

600/600/85
0

1

1500/600/7
50

3

skrinka nízka uzatvorená, 500x450x950
skrinka dvojdvierková, 1x polica, zámok,

207
-09

207
-11

207
-14

základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x polica
2x plné dvere
sokel 60 mm
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
stolička otočná pojazdná
stabilná kovová konštrukcia
sedák čalúnený zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
písací stôl s kontajnerom

1

1400/700/7
50

2
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stôl na kovovej kostre 1400x700x750
pracovná plocha postforming
kostra C komaxitovaná
zásuvka pre klávesnicu, 2x priechodka
nosnosť 120 kg

207
-16

kontajner zásuvkový,
465x500x600+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
prístrojový stôl

1200/600/7
50

2

450/520/66
0

2

450/520/66
0

2

450/520/66
0

1

1500/800/7
50

2

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
207
-22

207
-23

208
-01

208
-02

208
-04

kontajnerová skrinka, so 4 zásuvkami
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
kontajnerová skrinka, s dvierkami a
poličkou
kontajner dvierkový
450x520x660+kolieska
1x dvierka so zámkom, 1x polica
208 - Laboratórium PCH
spodná skrinka, 1xzásuvka+policová
časť s 1 dvierkami
skrinka nízka dvierková s hornou zásuvkou,
450x520x6601 polica, uzamykanie zásuvky
i dvierok, plastové nohy s krytovaním
prístrojový stôl fyzikálny
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x800x750mm
Rektifikované nožičky
laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu

1
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208
-05

prístrojový stôl

1200/600/7
50

1

1500/600/7
50

2

900/400/19
00

2

450/520/66
0

2

450/520/66
0

2

600/600/85
0

1

600/300/85

1

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
208
-07

prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky

208
-10

208
-12

skriňa laboratórna 2 dver. + zásuvky,
hore presklená
skriňa z nerezovej ocele AISI 304 lakovaná
v odtieni RAL
dvojkrídlová skriňa s celoobvodovým
tesnením dvierok - silikonové tesnenie
skriňa sa skladá z hornej presklenej časti úložná + dolnej zásuvkovej časti (3x
zásuvka plnovýsuvná)
všetky špáry zatmelené
nastaviteľný sokel
v hornej časti prestaviteľné police (4 ks)
nerezové
kontajnerová skrinka, so 4 zásuvkami
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou

208
-13

209
-03

209

kontajnerová skrinka, s dvierkami a
poličkou
kontajner dvierkový
450x520x660+kolieska
1x dvierka so zámkom, 1x polica
209 - Laboratórium PCH
spodná skrinka so vsadeným nerez.
umývadlom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudované nerezové umývadlo
1x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
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-04

209
-05

209
-06

209
-07

209
-09

0
skrinka presklená dvojdvierková,
800x600x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
základným konstrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
vrchná pracovná doska
materiál: postforming
hr. 38mm
spodná drezová skrinka s jednodielnym
drezom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudovaný nerezový drez
2x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
skrinka presklená dvojdvierková,
800x600x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
prístrojový stôl fyzikálny

1400 mm

1

800/600/85
0

1

800/300/85
0

1

1500/800/7
50

2

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x800x750mm
Rektifikované nožičky
209
-11

209
-12

laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky

2

1200/600/7
50

3
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209
-14

prístrojový stôl

1500/600/7
50

1

450/520/66
0

3

450/520/66
0

2

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
209
-15

209
-16

212
-03

212
-04

kontajnerová skrinka, so 4 zásuvkami
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
kontajnerová skrinka, s dvierkami a
poličkou
kontajner dvierkový
450x520x660+kolieska
1x dvierka so zámkom, 1x polica
212 - Špinavý odpad
vozík na zber materiálu s 1 vrecom

2

oceľ; povrchová úprava: chróm
1x vak objem 80l
vozík na zber materiálu s 2 vrecami

1

oceľ; povrchová úprava: chróm
2x vak objem 80l

213
-01

213
-03

213 - Tmavá komora + Sklad
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
skrinka dvojdverová policová,

1500/600/7
50

2

800/400/19
00

1

1200/600/7
50

1

základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
skriňa vysoká 2D, 800x400x1900
4x polica, zámok, plastové nohy s
krytovaním

214
-02

214 - Nanášacia miestnosť
prístrojový stôl
Laboratórny stôl

Verejný obstarávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
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214
-03

214
-04

214
-06

214
-08

215
-07

215
-10

Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
prístrojový stôl

1500/600/7
50

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
skriňa vysoká dvojdverová, policová
Rozmer: 1000x500x1900mm
Rektifikačné nožičky
Materiál: laminovaná drevotriesková doska
(LDTD) hrúbky 18mm, ohranená ABS
hranou
Kovanie: lesklý chróm
Plné dvere
kontajnerová skrinka, dvierková s
policou
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou

1

1000/500/1
900

1

450/520/66
0

1

215 - Laboratórium pre spracovanie
materiálu
laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
prístrojový stôl

1

3

1200/600/7
50

2
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Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
215
-13

215
-15

215
-17

prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
laboratórny stôl mokrý jednostranný bez
nadstavby
laboratórny stôl jednostranný s umývacou
skrinkou 2700x750x900+800
pracovná plocha umelý kameň s lemom, hl.
650
spodná skrinka dvojdverová so zásuvkou
skrinka nízka dvojdvierková s hornou
zásuvkou, 1200x520x810
1 polica, uzamykanie zásuvky i dvierok,
plastové nohy s krytovaním
spodná skrinka jednodverová policová
+zásuvka
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x polica
1x zásuvka
1x plné dvere
sokel 60 mm
spodná skrinka s kameninovou výlevkou
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudovaná kameninová výlevka
450x450
1x plné dvere
sokel 60 mm
1x skrinka drezová š 600
pracovná doska
pracovná plocha umelý kameň s lemom
hr.20 mm
zmiešavacia stojánková batéria
kvalitná vodovodná batéria v laboratórnom
prevedení
poplastovaná mosadz
skriňa laboratórna 2 dverová, policová
skriňa z nerezovej ocele AISI 304 lakovaná

1500/600/7
50

3

2700 mm

1

1200/520/8
10

1

450/520/81
0

2

600/800/90
0

1

2100 mm

1

1

1000/500/1
900

1
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215
-18

215
-19

216
-01

216
-02

v odtieni RAL
dvojkrídlová skriňa s celoobvodovým
tesnením dvierok - silikonové tesnenie
dvojkrídlová skriňa, plná bez presklenia
všetky špáry zatmelené
nastaviteľný sokel
v hornej časti prestaviteľné police (8 ks)
nerezové
kontajnerová skrinka, s dvierkami a
poličkou
kontajner dvierkový
450x520x660+kolieska
1x dvierka so zámkom, 1x polica
kontajnerová skrinka, dvierková s
policou
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou

600/520/66
0

2

450/520/66
0

3

216 - Sklad
laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
písací stôl s kontajnerom

1

1400/700/7
50

1

900/500/20
00

2

800/500/20
00

1

stôl na kovovej kostre 1400x700x750
pracovná plocha postforming kostra C
komaxitovaná , zásuvka pre klávesnicu, 2x
priechodka, nosnosť 120 kg

216
-04

216
-05

kontajner zásuvkový,
465x500x600+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
regál skladový
ľahká kovová konštrukcia
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg
regál skladový
ľahká kovová konštrukcia
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg
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217 - Laboratórium HPLC
217
-03

217
-04

217
-05

217
-06

217
-07

217
-08

spodná skrinka so vsadeným nerez.
umývadlom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudované nerezové umývadlo
1x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
skrinka presklená dvojdvierková,
600x300x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
spodná drezová skrinka s jednodielnym
drezom
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x zabudovaný nerezový drez
2x plné dvere
sokel 60 mm
odpadová súprava
horná skrinka dvojdverová, presklená
skrinka presklená dvojdvierková,
800x300x850
1x polica, sklo číre s rámom, zámok
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
vrchná pracovná doska
materiál: postforming
hr. 38mm
spodná skrinka dvojdverová

600/600/85
0

1

600/300/85
0

2

800/600/85
0

1

800/300/85
0

1

2000 mm

1

600/600/85
0

1

1200/600/7
50

7

skrinka nízka uzatvorená, 600x600x850
skrinka dvojdvierková, 1x polica, zámok,

217
-09

základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
1x polica
2x plné dvere
sokel 60 mm
prístrojový stôl
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Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
217
-10

217
-17

217
-18

217
-19

223
-03

laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
spodná skrinka jednodverová policová
+zásuvka
skrinka nízka dvierková s hornou zásuvkou,
450x520x8101 polica, uzamykanie zásuvky
i dvierok, plastové nohy s krytovaním
kontajnerová skrinka, so 4 zásuvkami
kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou
kontajnerová skrinka, s dvierkami a
poličkou
kontajner dvierkový
450x520x660+kolieska
1x dvierka so zámkom, 1x polica
223 - Biologický odpad
regál skladový

2

450/520/81
0

1

450/520/66
0

3

450/520/66
0

2

900/500/20
00

1

800/500/18
00

1

1200/700/9
00

2

ľahká kovová konštrukcia
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg

227
-02

227
-03

227 - Umyvárka skla
skriňa dvojdverová policová,
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
skriňa vysoká 2D, 800x500x1800
4x polica, zámok, plastové nohy s
krytovaním
nerezový stôl
Celonerezový pracovný stôl s podnožkou
a pracovnou plochou
Hrúbka pracovnej dosky 50mm so zadným

Verejný obstarávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
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227
-05

227
-07

227
-09

lemom výšky 40mm
Rozmery – šírka 1200mm, hĺbka 700mm,
výška 900mm
Rektifikačné nožičky
umývací stôl 2 drezový, bez odkladacej
plochy
Celonerezový umývací stôl s podnožkou
a lisovanými drezmi
Zadný lem výšky 40mm
Rozmery – šírka 1400mm, hĺbka 700mm,
výška 900mm
Hĺbka drezov 300mm
Rektifikačné nožičky
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikované nožičky
prístrojový stôl

1400/700/9
00

2

1200/600/7
50

2

1500/600/7
50

1

900/500/20
00

2

Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
227
-10

regál skladový
ľahká kovová konštrukcia
bezskrutkový montážny systém
6 prestaviteľných políc
nosnosť políc 375kg

228
-01

228

228 - Sklad chemikálií
skriňa na skladovanie horľavín
pre neobmedzené skladovanie horľavých
kvapalín (H224-226)
skriňa na nebezpečné látky spĺňa najvyššiu
požiarnu odolnosť (Typ 90 podľa EN
14470-1)
vybavená krídlovými dverami a s 3
výškovo nastaviteľnými vložnými policami
a podlahovou záchytnou vaňou s
dierovaným krytom
hmotnosť 310 kg, objem záchytnej vane 23l
vybavená prípojkou pre odvetranie (NW
75) na strope skrine
2-krídlové dvere
skriňa na skladovanie chemikálií

1

1000/600/1

2
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-02

228
-03

900
určená pre skladovanie chemických
nehorľavých látok a jedov za účelom
ochrany proti prípadnému znečisteniu
Plášť dverí je vybavený vetracími otvormi.
osadené záchytnými vaňami s objemom 15l
uzamykateľná skriňa na chemikálie s
krídlovými perforovanými dverami, 3x
záchytná vaňa s objemom 15 l,
prestaviteľnosť po 25mm s nosnosťou 60
kg, perforované vložky maximalizujúce
záchytný objem, PÚ - šedožltý odtieň RAL
7035/1023
rozmer: 92x40x115 cm
bezpečnostná skriňa - trezor

1

objem 89 litrov
rozmer: 510 x 440 x 800 mm
bezpečnostná trieda Z3 a I.
certifikát NBÚ - Tajné; spôsobilosť
technického prostriedku typu 1C

230
-01

230
-02

230
-03

230 - Excidačná miestnosť
skriňa na skladovanie chemikálií
určená pre skladovanie chemických
nehorľavých látok a jedov za účelom
ochrany proti prípadnému znečisteniu
Plášť dverí je vybavený vetracími otvormi.
osadené záchytnými vaňami s objemom 15l
uzamykateľná skriňa na chemikálie s
krídlovými perforovanými dverami, 3x
záchytná vaňa s objemom 15 l,
prestaviteľnosť po 25mm s nosnosťou 60
kg, perforované vložky maximalizujúce
záchytný objem, PÚ - šedožltý odtieň RAL
7035/1023
rozmer: 92x40x115 cm
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska - postforming
Rozmer: 1200x600x750
Rektifikačné nožičky
laboratórna stolička pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia

1

1200/600/7
50

3

2
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230
-06

230
-09

230
-11

podľa vzorkovníka výrobcu
prístrojový stôl fyzikálny
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1200x800x750mm
Rektifikované nožičky
skriňa na uloženie rezerv s odsávaním
Odťah výparov 160m3/h
4 bezpečnostné police v tvare zbernej vane,
voliteľné pozície
Veľká spodná polica v tvare vane pre zber
až 50l rozliatin
Dvierka so zámkom
Rozmery 2092x920x500mm, pevné dvere,
ventilácia
vozík nerezový transportný na prevoz
mŕtvol s integrovaným vážením
vozík z nerezovej ocele AISI 304
súčasťou dodávky je i elektromotor pre
zdvih mŕtvol
nabíjacie zariadenie
nožičkový mechanizmus zdvihu
antistatické kolieska s brzdou
valčeky pre posun mŕtvol
v dodávke i nerezové plátno pod mŕtvoly
kontajnerová skrinka, so 4 zásuvkami

1200/800/7
50

1

SR 180T1

2

450/520/66
0

2

600/450/18
00

1

1200/800/7
50

1

kontajner zásuvkový,
450x520x660+kolieska
4x zásuvka plnovýsuv, centrálny zámok,
kolieska záťažové pogumované 2x s brzdou

231
-02

231
-04

231 - Laboratórium rezanie + farbenie
skrinka dvojdverová policová na
nástroje,
Rozmer: 600x450x1800mm
Rektifikačné nožičky
Materiál: laminovaná drevotriesková doska
(LDTD) hrúbky 18mm, ohranená ABS
hranou
Kovanie: lesklý chróm
Vrchná časť dverí presklená
prístrojový stôl fyzikálny
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska - postforming
Rozmer: 1200x800x750mm

Verejný obstarávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
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231
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231
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231
-17

Rektifikačné nožičky
laboratórna stolička, pojazdná
Laboratórna stolička (FORMEX V 3646)
stabilná konštrukcia
sedák čalúnený so zdravotníckou koženkou
umývateľná, odolná dezinfekčným
prostriedkom
možnosť výberu farebného prevedenia
podľa vzorkovníka výrobcu
prístrojový stôl fyzikálny
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska - postforming
Rozmer: 1500x800x750mm
Rektifikačné nožičky
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1500x600x750mm
Rektifikované nožičky
prístrojový stôl
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 150kg
Pracovná doska - postforming
Rozmer: 1200x600x750mm
Rektifikačné nožičky
skrinka dvojdverová policová na
nástroje,
Rozmer: 800x450x1800
Rektifikačné nožičky
Materiál: laminovaná drevotriesková doska
(LDTD) hrúbky 18mm, ohranená ABS
hranou
Kovanie: lesklý chróm
Vrchná časť dverí presklaná
laboratórny stôl mokrý obojstranný
vrátane mediálnej nadstavby
kovová kostra stola
inštalačné jadro hĺbky 200 mm
Jednostranný laboratórny stôl má hĺbku
1600 mm (pracovná doska 1400 mm + 200
mm inštalačné jadro)
materiál pracovnej dosky: vysokotlakový
laminát TRESPA Top Lab
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233
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doska so zvýšenou hranou proti stečeniu
tekutín
Mediálna nadstavba - Zaisťuje prívod a
vyústenie požadovaných zakončení médií a
elektroinštalácie. Príprava pre 10 médií.
súčasťou dodávky stola je drez s priemerom
400 mm a výlevka
mediálna nadstavba
Zaisťuje prívod a vyústenie požadovaných
zakončení médií a elektroinštalácie.
Príprava pre 6 médií
spodná skrinka dvojdverová so zásuvkou
skrinka nízka dvojdvierková s hornou
zásuvkou, 1200x520x810
1 polica, uzamykanie zásuvky i dvierok,
plastové nohy s krytovaním
spodná skrinka s kameninovou výlevkou
1x skrinka pre umývací stôl dvierková
š.600
1x výlevka keramická
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná drevotriesková
doska
pracovná doska
vysokotlakový laminát TRESPA Top Lab
so zvýšenou hranou proti stečeniu
hr. 16 mm
zmiešavacia stojánková batéria
kvalitná vodovodná batéria v laboratórnom
prevedení
poplastovaná mosadz
232 - Sklad parafinových bločkov
skrinka dvojdverová policová na
nástroje,
základným konštrukčným materiálom
korpusov melaminovaná
drevotriesková doska
skriňa vysoká 2D, 800/450/1800, 4x polica,
plastové nohy s krytovaním
prístrojový stôl fyzikálny
Laboratórny stôl
Kovová podnož ošetrená vypaľovacím
lakom
Nosnosť 200kg
Pracovná doska – postforming
Rozmer: 1800x800x750mm
Rektifikované nožičky

SPOLU
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