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EVŘOPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investičnl fondy

Operační program Praha - pól růstu ČR  
Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 — Libuš“, reg. č. CZ.07.4.67I0.0I0.0I17_053I0001304.

Na projektje poskytována finanční podpora Evropské unie.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Mestska částPraha—Libuš

7se sídlern: Libušská 35/2400,1442 00 Praha 4— Libuš

zastoupené: Mgr J1r1 Koubek— starosta

IČ: 00231142

4 osoby oprávněnějednat

-vevěcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

— ve vecech technických: Ing. Jindřich Soohůrek, Šárka Pichová

bankovní spojení pro účely díla: Ceská Spořitelna, a.s.

| Číslo účtu: 20006913494 kód banky: 0800

na straně jedné (dále'Jen„kupující“)

a

1.2. Prodávající:

4 NÁBYTEK HONZA s.r. o.

se sídlern4: Masarykovo náměstí 701, 295 01 Mnichovo llradiště

Zastoupená:Mgr Janem Nohýnkem

7 17C: 27198821 7 7

‘ 4_ DIČ4:444CZ24474198821

osoby oprávněné jednat

-ve věcech smluvních: Mgr. Jan Nohýnek

— ve věcechtechnických: Mgr. JanNohýnek

bankovní spojení; KB a. s..expozitura Mnichovo Hradiště

číslo účtu: 35--3524543440217 7 7 7 7 kód banky: 0100

te’l-*
na straně ru é (dále jen „prodávající“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto Kupní smlouvu (dále jen

"smlouva").

1.3. Při operativním technickém řízení činností při dodání, odsouhlasení podkladů pro placení,

potvrzování soupisu dodaného zboží, zápisů o předání a převzetí výrobku nebo jeho části jsou

zmocnění jednat.

za kupujícího: Mgr. Jiří Koubek, Ing. Jindřich Sochůrek, Šárka Pichová

za prodávajícího: Mgr. Jan Nohýnek
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Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny V zastoupeni budou uvedeny V dodatku

této smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byla tato smlouva uveřejněna V registru

smluv.

2. Základní údaje o veřejné zakázce

2.1. Název veřejné zakázky: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš — vybavení

3. Předmět koupě

3.1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje za podmínek obsažených V této smlouvě

na vlastní odpovědnost a svým jménem kupujícímu dodat interiérové vybavení MŠ K Lukám v

Praze Libuš (dále jen „předmět koupě“), a to v množství a kvalitě stanovené v nabídce

prodávajícího v souladu s technickou specifikací kupujícího a vyplněným výkazem dodávek

předložených v nabídce prodávajícího, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy a převést na

kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.

3.2. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s množstvím a povahou předmětu

koupě, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se Všemi dostupnými podklady.

Prodávající dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti

a množství, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že

předmět koupě lze podle jeho uvážení a podle technické specifikace dodat v plném rozsahu tak,

aby předmět koupě sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené.

3.3. Prodávající potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a. jiné podminky

nezbytné k dodání předmětu koupě.

3.4. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě včas, tj. v souladu s čl. 4.1.1, v odpovídající

kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

3.5. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě bez vad a uhradit za předmět koupě kupní

cenu tak, jak je uvedeno dále.

3.6. Předmět koupě se považuje za odevzdaný kupujícímu v okamžiku jeho úplného převzetí

kupujícím bez vad spolu se všemi nezbytnými doklady podle této smlouvy.

3.7. Veškeré úchyty a hrany navrhovaného a dodávaného nábytku musí být oblé.

3.8. Pokud jsou v technické specifikaci v příloze Výzvy k podání nabídek ve výběrovém

řízení uváděné údaje o rozměrech místností, jedná se o údaje orientační, které je třeba v případě

podpisu této smlouvy před realizací dodávky zkontrolovat osobním zaměřením V místě dodání.

3.9. Je nutné dodržet shodu dodaného zboží s popisem dodaným v rámci nabídky ve

výběrovém řízení k výkazu dodávek, který je součástí této smlouvy: ve výkazu dodávek

jsou označeny položky, u kterých je nutné dodat podrobný popis výrobku, jeho vzhled, funkce a

popis jeho jednotlivých částí včetně základních údajů o celkových rozměrech po sestavení, tj.

délka x šířka x Výška a údaje o výšce hracích ploch, nebo je toto celé možné nahradit

podrobným katalogovým listem výrobku.

4. Sjednaná doba dodání.

4.1. Prodávající dodá předmět koupě V následujících termínech:
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4.1.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději do 42 (čtyřiceti dvou)

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

4.1.2 Místem dodání je interiér pavilonu mateřské školy na adrese K Lukám 664/1, 142 00 Praha-

Libuš s vchodem z ulice Na Domovíně.

4.2. Dodáním předmětu koupě se myslí dodání předmětu koupě na místo určené kupujícím.

4.3. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek

předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této smlouvy), následovat bude zkompletování a instalace

předmětu koupě na stanovené místo, uvedení do funkčního stavu, předvedení, zaškolení

personálu, předání veškeré dokumentace k předmětu koupě (návody k obsluze a údržbě, záruční

listy) kupujícímu, odvoz, likvidace veškerých obalů a odpadů vzniklých z činnosti

prodávajícího. Následně prodávající předá předmět koupě zmocněncům kupujícího uvedeným

V čl. 1.3. této smlouvy.

4.4. Po předání předmětu koupě podepíší zmocněnci kupujícího, kteří jsou uvedeni V čl. 1.3. této

smlouvy, a zástupce prodávajícího Předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude

podkladem pro vystavení faktur prodávajícím.

4.5. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodaný předmět koupě nebo

jeho část nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této

smlouvy. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

4.6. V případě nedodržení dodací lhůty předmětu koupě dle odst. 4.1 .1. je kupující oprávněn

odstoupit od smlouvy bez povinnosti platit jakékoli odstupné prodávajícímu.

4.7. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu

ředávacího protokolu oběma stranami.

5. Cena

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě v množství a kvalitě podle

výkazu dodávek a technické specifikace předložené prodávajícím v nabídce, který tvoří přílohu

č. l této smlouv četně veškerých souvisejících nákladů činí:

Cena bez DPH 740.872,- Kč

5.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v zadávacím

řízení v souladu se zadávacími podmínkami kupujícího.

5.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění V souladu se

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

"zákon o DPH").

6. Platební podmínky

6.1 . Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději ve lhůtě uvedené V čl. 4.1.1.

smlouvy, a to včetně veškeré technické dokumentace k tomuto předmětu koupě. O připravenosti

k dodání se zavazuje prodávající informovat kupujícího e-mailem nejpozději 3 dny před

termínem plnění.

6.2. Dopravu předmětu koupě ke kupujícímu zajistí na své náklady prodávající. Součástí dodávky

předmětu koupě je také doprava na místo určení, vybalení a kontrola, montáž, poplatky a další

s dodávkou spojené náklady včetně odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů,

použitých při dodání předmětu koupě, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., oodpadech

Stránka 3 z 7



 

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha - pól růstu ČR

 

Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 — Libuš“, reg. č. CZ.07.4.67I0.0I0.0/17_053I0001304.

Na projektje poskytována finanční podpora Evropské unie.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je povinen

vyvinout za tímto účelem pro prodávajícího potřebnou součinnost.

Prodávající je oprávněn vystavit faktury po řádném předání poslední ze všech poměrných částí

předmětu koupě zmocněncům uvedeným v čl. 1.3. této smlouvy.

Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této smlouvy jsou faktury, které vyhotoví

prodávající samostatně za investiční část předmětu koupě a samostatně za neinvestiční část

předmětu koupě. Každá faktura musí obsahovat zejména:

. označení faktur ,

číslo dokladu,

název, sídlo a IČ prodávajícího,

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,

název, sídlo a IČ kupujícího,

datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

předmět a název dodávky, číslo smlouvy,

registrační číslo projektu,

soupis provedených dodávek,

cena bez DPH,

cenu včetně DPH,

náležitosti daňového dokladu podle Zákona o DPH,

částku k úhradě,

razítko a podpis oprávněné osoby,

o číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304.

Na faktuře musí být kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a

číslo projektu a konstatování () financování projektu 2 dotačního titulu.

Pokud prodávající, který je plátcem DPH, provádí montážní práce vymezené v Klasifikaci

produkce CZ—CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace

produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně kupujícím používán k ekonomické

činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Prodávající je povinen vystavit

daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění

podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu -

faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty . Předmět koupě podléhá

režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a

zaplatit.

Kupujici se zavazuje zaplatit kupní cenu do 30 dnů od data doručení faktury.

Kupující může platbu odmítnout V případě, kdy faktura:

— obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,

— obsahuje chybné cenové údaje.

Kupující musí fakturu vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data její splatnosti, jinak je

v prodlení s placením částky, která měla být fakturovaná správně. U opravené faktury běží nová

lhůta splatnosti.
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Předání a převzetí předmětu koupě

8.1 K předání a převzetí předmětu koupě prodávající vyzve zmocněnce kupujícího uvedené V čl. 1.3.

této smlouvy, a to každého samostatně, e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před možným

dodáním poměrné části předmětu koupě určeného pro dotyčného zmocněnce kupujícího

uvedeného v čl. 1.3. této smlouvy. Prodávající a kupující se zavazují podepsat protokol o předání

a převzetí předmětu koupě , který musí obsahovat alespoň:

. jméno přebírající osoby a název organizace,

o popis předávaného předmětu koupě a jeho množství,

. zhodnocení kvality předávaného předmětu koupě,

. soupis vad, pokud je předávaný předmět koupě vykazuje,

. způsob odstranění případných vad,

. lhůta k odstranění případných vad,

. výsledek přejímacího řízení,

. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí předmětu koupě provedli.

8.2 Protokol o předání a převzetí je povinen vyhotovit prodávající.

8.3 Prodávající a kupující se zavazují podepsat protokol o předání a převzetí předmětu koupě

i v případě dřívějšího dodání předmětu koupě.

8.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, množství a parametrech předmětu koupě, stanovených ve

výkazu výměr a technické specifikaci, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

8.5 Kupujici je povinen i po převzetí předmětu koupě umožnit prodávajícímu přístup k příslušnému

předmětu koupě zdůvodu odstranění případných vad, které budou uvedeny v protokolu o

předání a převzetí předmětu koupě.

Vady a záruky

8.1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. OZ. Za vady se považuje i dodání

jiného předmětu koupě nebo jiného množství předmětu koupě než určuje smlouva, a vady

v dokladech nutných k užívání předmětu koupě.

8.2. Prodávající odpovídá za úplné předání předmětu koupě podle této smlouvy, platných právních

předpisů, CSN, dalších norem.

8.3. Na předmět koupě prodávající poskytuje záruku za jakost V délce 24 měsíců. Záruční doba

počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu koupě.

8.4. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu vady zjištěné během

záruční doby při vynaložení odborné péče.

8.5. Prodávající je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady

neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného

kupujícím písemnou formou nejpozději do 3 (tří) dnů po jejich písemném nahlášení. Záruční

doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace kupujícím

prodávajícímu do podepsání protokolu o předání a převzetí reklamované části po odstranění

vad.
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8.6. Odstranění vad V záruční době potvrdí V protokolu kupující prodávajícímu, popř. uvede důvody,

proč tento protokol odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je kupující povinen

se dostavit, pokud k tomu byl prodávajícím písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.

8.7. Jestliže se ukáže, Že vada materiálu zabudovaného do předmětu koupě je neodstranitelná,

zavazuje se prodávající dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět

koupě. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková vada, která se vyskytla znovu po opravě.

8.8. Pro poskytnutou záruku za jakost platí ustanovení § 2113 a násl. OZ. Veškeré činnosti

související s projednáním reklamace, včetně podpisu protokolu o vyřízení reklamace, zajišťují

zástupci smluvních stran uvedení v čl. 1.3 této smlouvy.

Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže

uvedených závazků z této smlouvy, tyto smluvní pokuty:

9.2.1. Smluvní pokuta za prodlení prodávajícího se splněním sjednaného termínu předání

a převzetí kompletnfllo předmětu koupě ve výši 5.000 Kč (pěttisíc korun českých) za

každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.

9.2.2. Smluvní pokuta za prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve výši 1.000 Kč (tisíc

korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění

uvedené V protokolu o předání a převzetí předmětu koupě až do dne, kdy vady budou

odstraněny.

9.2.3. Smluvní pokuta za prodlení prodávajícího s odstraněním vad zjištěných a uplatněných

V rámci záruky ve výši 1.000 Kč ( isíc korun českých) za každou vadu a každý den

prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v protokolu o odstranění vad

až do dne, kdy vady budou odstraněny.

9.2.4. Smluvní pokuta za prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny ve

sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,01 % zdlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, Že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze

závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající je podle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou předmětu koupě nebo služeb

z veřejných výdajů.

10.2. Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky,

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny lhůty sjednané ve dnech se rozumí v kalendářních dnech.

10.3. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato smlouva, popř. její

část, může být předmětem poskytování informací.

10.4. Prodávající si v době uzavření této smlouvy není vědom žádných okolností, které by zakládaly

možný střet zájmů, nebo které by mu zabraňovaly plnit povinnosti podle této smlouvy.
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10.5. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších

dokumentů souvisejících s činností prodávajícího. Učetní doklady budou uchovány způsobem

uvedeným V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Nebude-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen předkládat veškeré materiály

a korespondenci V českém jazyce.

10.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými

ve vzestupné řadě a podepsanými oprávněnými osobami.

10.8. Stane—li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se vtomto případě

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným,

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té

doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů Ceské republiky.

10.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden

stejnopis, kupující tři stejnopisy.

10.10. Tato smlouva vstupuje V platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

10.11. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění V registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb. Zákona o registru smluv V platném znění.

10.12. Smluvní strany prohlašují, Že s obsahem této smlouvy souhlasí, Že smlouvu uzavřely

na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna V tísni ani za nápadně nevýhodných

podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

10.13. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele V souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.

10.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy

Rada městské části Praha-Libuš projednala tuto smlouvu a schválila její uzavření svým usnesením

č. 152/2020 na svém zasedání konaném dne 9. 7. 2020.

Příloha č. 1 —Výkaz dodávek včetně popisu vyznačených položek a technické specifikace

V Mnichově Hradišti dne .................. V Praze-Libuši dne .......................

Prodávající: Kupující :

     

   

  

 

agar-“era Rapala

nidio: Masarykovo na

295 O1 Mnichovo H

imma—i: Mgr. Jan "

1C:Zf’r‘£;6 321

Mgr. Jan Nohý

jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy - Nabídkový položkový rozpočet

 

Cenový položkový rozpočet

lvl

Městska cast Praha-Libuš

Zakázka: Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš- vybavení

č. nabídky:

datum:

 

 

 

 

  
 

Preambule:

1. Veškeré úchyty a hrany předmětu koupě nebo služeb musí být oblé.

2. Pokud jsou v technické specifikaci uváděné údaje o rozměrech místností, jedná se o údaje orientační, které je

třeba v případě podpisu smlouvy před realizací dodávky zkontrolovat osobním zaměřením v místě dodání.

3. Termín dodání předmětu koupě nebo služeb je do 42 (čtyřiceti dva) kalendářních dní od nabyti ucmnosti kupní

smlouvy.

4. Doplnění popisu k výkazu dodávek: Ve výkazu dodávek jsou označeny položky, u kterých je nutné dodat

podrobny’ popis předmětu koupě nebo služeb , jeho vzhledu, funkce a popis jeho jednotlivých částí včetně

základních údajů o celkových rozměrech po sestavení předmětu koupě nebo služeb , tj. délka x šířka x výška a

údaje o výšce hracích ploch, nebo je toto celé možné nahradit podrobným katalogovým listem výrobku. Je nutné

dodržet shodu dodaného předmětu koupě nebo služeb s popisem dodaným v rámci nabídky ve výběrovém řízení.

 

pol. I název položky I I mj. | p.j. I jed.cena I celkem
 

 

A. Ložnice

 

Lehátka pro 56 dětí celkem do obou tříd

Lehátka — matrace s pevnou oporou zad

1_ 140x15x60cm pevná omyvatelná látka/ bavlna, ostatní

snímatelný potah ks 56 900,00 Kč 50 400,00 Kč

Lůžkoviny pro 56 dětí celkem do obou tříd

Lůžkoviny — deka+polštář 130x90/40x60cm — ,

2. ostatni

 

 

 

 

       
 

 

 

 

   

pratelné do 60°C ks 56 359,00 Kč 20 104,00 Kč

3- „ . „ , , . ostatní „ „
Luzkovmy — prosteradlo napmacr frote 140x60cm ks 112 160,00 Kc 17 920,00 Kc

4. Lůžkoviny - nepropustné podložka flanel ostatní ks 20 121,00 Kč 2 420,00 Kč

Povlečení pro 56 dětí celkemdo obou tříd - Kč

5, [Povlečení - povlečení krep 130x90/40x60cm Iostatnl' I ks I 112I 265,00 Kč I 29 680,00 Kč

Úložný box na lehátka - 1 soubor 5-ti skříní (4x na 5 matrací a 1x na 4 matrace) pro každou ze 2 tříd

Úložný box na lehátka - skříň na 5 matrací,

96x154x68cm vč.dveří, rozdělená na 5 fochů „

., „ „ . . , . trida

6. vedle sebe, dvere opatreny 4 vetraCImI kovovyml „, ,

„„ . . . „ . „ prizemi

mrizkami, laminOJavor, predni hranya dvere

ABS 2mm žlutá ks 4 9 529,00 Kč 38 116,00 Kč

Úložný box na lehátka - skříň na 4 matrace

78x154x68cm vč.dveří, rozdělena na 4 fochy „

„ „ „ , . , . trida

7 vedle sebe, dvere opatreny 4 vetracrmi kovovymi „, ,

„„ . . . „ , v prizemi

mrlzkaml, lamlno javor, predni hrany a dvere * r

ABS 2mm žlutá ks 1 7 525,00 Kč 7 525 0 Kč      
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Úložný box na lehátka - skříň na 5 matraci

96x154x68cm vč.dveří , rozdělená na 5 fochů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

8. vedle sebe, dveře opatřeny 4 větracímí kovovými gg;

mřížkami, lamino javor, přední hrany a dveře

ABS 2mm oranžová) ks 4 9 529,00 Kč 38 116,00 Kč

Uložný box na lehátka - skříň na 4 matrace

78x154x68cm vč.dveří , rozdělena na 4 fochy „

g, vedle sebe, dveře opatřeny 4 větracímí kovovými trlda

mřížkami, lamino javor, přední hrany a dveře patro

ABS 2mm oranžová ks 1 7 525,00 Kč 7 525,00 Kč

Skříň sada 2x, tj. celkem pro obě třídy - nástavce na skříně na matrace pro lůžkoviny

Skříň sada - na lůžkoviny - nástavec na lůžkoviny třída

10. 96x74x68cm vč.dveří , 6 přihrádek, dveře „, ,

opatřeny 4větracími kovovými mřížkami, lamino prizemi

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm žlutá) ks 4 5 624,00 Kč 22 496,00 Kč

Skříň sada - na lůžkoviny - Skříň na lůžkoviny

(nástavec na lůžkoviny 78x74x68cm vč.dveří, 3 třída

11- přihrádky, dveře opatřeny 4 větracímí kovovými přízemí

mřížkami, lamino javor, přední hrany a dveře

ABS 2mm Žlutá ks 1 5 248,00 Kč 5 248,00 Kč

Skříň sada - na lůžkoviny - skříň na lůžkoviny třída

12. 46x154x68cm vč.dveří, 6 přihrádek, dveře „, ,

opatřeny4větracími kovovými mřížkami, lamino prizemi

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm žlutá) ks 1 5 335,00 Kč 5 335,00 Kč

Skříň sada — na lůžkoviny — nástavec na lůžkoviny třída

13. 46x74x68cm vč.dveří, 4 přihrádky, dveře „, ,

opatřeny 4 větracímí kovovými mřížkami, lamino prizemi

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm žlutá ks 1 3 393,00 Kč 3 393,00 Kč

Skříň sada - na lůžkoviny - nástavec na lůžkoviny třída

14. 96x74x68cm vč.dveří, 6 přihrádek, dveře

opatřeny 4 větracímí kovovými mřížkami, lamino patro

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm oranžová ks 4 5 624,00 Kč 22 496,00 Kč

Skříň sada - na lůžkoviny - nástavec na lůžkoviny „,

15. 78x74x68cm vč.dveří, 3 přihrádky, dveře trida

opatřeny 4větracími kovovými mřížkami, lamino patro

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm oranžová ks 1 5 248,00 Kč 5 248,00 Kč

Skříň sada - skříň na lůžkoviny 46x154x68cm

16 vč.dveří, 6 přihrádek, dveře opatřeny 4 větracímí třída

' kovovými mřížkami, lamino javor, přední hrany patro

a dveře ABS 2mm oranžová ks 1 5 335,00 Kč 5 335,00 Kč

Skříň sada - na lůžkoviny - ástavec na lůžkoviny „

17_ 46x74x68cm vč.dveří , 4 přihrádky, dveře trida

opatřeny 4větracími kovovými mřížkami, lamino patro

javor, přední hrany a dveře ABS 2mm oranžová ks 1 3 393,00 Kč 3 393,00 Kč

Stůl pro učitele 1x do každé ze 2 tříd

Stůl pro uč. - stůl učitelský oboustranný,

18 160x75x80cm, s dvířky , s půlkruhovým třida

' ukončením, lamino javor, dvířka vložená, přední přízemí

hrany a dveře ABS 2mm žlutá ks 1 4 955,00 Kč 4 955,00 Kč

Stůl pro uč. - stůl učitelský oboustranný,

160x75x80cm, s dvířky , lamino javor, dvířka třída

19' vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm patro

oranžová ks 1 4 955,00 Kč

Židle - ke stolu - 2x do každé ze 2 tříd

20 Židle - židle kancelářská učitelská, pojízdná, třída

' modrý potah s nastavitelnými područkami ks 2 1 260,00 KčDíl/Zemí
_[1U
  

 





 

 

Židle - židle kancelářská učitelská, pojízdná, potah třída

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

21' černý s nastavitelnými područkami patro ks 2 1 250,00 Kč 2 520,00 Kč

B. Třída

Stoly + židle - pro 56 dětí tj. celkem 8x soubor 1 stůl plus 6 židlí a 2x soubor 1 stůl plus 4 židle

pro obě třídy

Dětský stůl až pro 6 dětí- stůl tvaru obdélník třída

22. 120x80cm, v.53cm, deska lamino javor, ABS „ ,

javor, nohy a luby masív buk pr'zem' ks 3 2 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Dětský stůl až pro 6 dětí — stůl tvaru obdélník třída

23. 120x80cm, v.59cm, deska lamino javor, ABS „ ,

javor, nohy a luby masív buk prizemi ks 2 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč

Židle (židle masív buk a buková tvarovaná třída

24. překližka, výška sedáku 31cm, sedák s „, ,

vyztuženou krempou, stohovatelná) prizemi ks 15 805,00 Kč 12 075,00 Kč

Židle (židle masív buk a buková tvarovaná třída

25. překližka, výška sedáku 35cm, sedák s „, ,

vyztuženou krempou, stohovatelná) prizemi ks 13 805,00 Kč 10 465,00 Kč

Dětský stůl až pro 6 dětí- stůl tvaru obdélník třída

26. 120x80cm, v.53cm, deska lamino javor, ABS

javor, nohy a luby masív buk patro ks 3 2 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Dětský stůl až pro 6 dětí- stůl tvaru obdélníkk třída

27. 120x80cm, v.59cm, deska lamino javor, ABS

javor, nohy a luby masív buk patro ks 2 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč

Židle (židle masív buk a buková tvarovaná třída

28. překližka, výška sedáku 31cm, sedák s

vyztuženou krempou, stohovatelná) patro ks 15 805,00 Kč 12 075,00 Kč

Zidle (židle masív buk a buková tvarovaná „,

29_ překližka, výška sedáku 35cm, sedák s "'da

vyztuženou krempou, stohovatelná) patro ks 13 805,00 Kč 10 465,00 Kč

Úložné skříňky, police - 2 soubory celkem pro obě třídy

Úložné skříňky, police ~ úložné skříňky, police, třída

30. lamino javor (skříňka s dvířky a nikou, „, ,

80x117,5x40cm , 1 police, dvířka vložená, přední prizemi

hrany a dveře ABS 2mm žlutá) ks 1 3 595,00 Kč 3 595,00 Kč

Uložné skříňky, police - úložné skříňky, police,

lamino javor (skříňka se zásuvkami a nikou, třída

31' 80x117,5x40cm, 4 zásuvky vložené, předni hrany přízemí

a dveře ABS 2mm Žlutá) ks 1 5 640,00 Kč 5 640,00 Kč

32 Úložné skříňky, police - lavice s boxy třida

' 160x40x40cm, lamino javor, přihrádky na 4 boxy, přízemí

boxy žluté, přední hrany ABS 2mm žlutá ks 1 5 769,00 Kč 5 769,00 Kč

33. Ukončovací police k lavici s boxy 40x40x40cm, 2 třída ,

police, lamino javor, přední hrany ABS 2mm žlutá pr'zem' ks 2 1 930,00 Kč 3 860,00 Kč

Úložné skříňky, police — úložné skříňky, police -

34 skříňka prostorová ukončovací pravá třída

' 40x80x40cm, 1 police, lamino javor, předni hrany přízemí

ABS 2mm žlutá ks 1 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

Úložné skříňky, police - skříňka prostorová třída

35. ukončovací levá 40x80x40cm, 1 police, lamino „ ,

javor, přední hrany ABS 2mm žlutá pr'zem' ks 1 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

Uložné skříňky, police - skříňka nízká s dvířky

80x80x40cm skříňka 2-dv., 1 police, lamino javor, třida

35' dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm přízemí

ŽIUtá) ks 1 2 900,00 Kč 2 900,
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37 Úložné skříňky, police - skříňka s dvířky a níkou, třída

' 60x117,5x40cm, 1 police, lamino javor, dvířka přízemí

vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm žlutá) ks 3 103,00 Kč 3 103,00 Kč

lhožnéskňňky,pohce-skHňkasďední tfida

38. ukončovací pravá 40x117,5x40cm, 2 police, „, ,

lamino javor, přední hrany ABS 2mm žlutá) pr'zem' ks 1 566,00 Kč 1 566,00 Kč

LHožnéskHňky,poHce—skňňkasďední „

39, ukončovací levá 40x117,5x40cm, 2 police, lamino Hilda ,

javor, přední hrany ABS 2mm žlutá) prízemí ks 1 566,00 Kč 1 566,00 Kč

Úložné skříňky, police - skříňka nízká ukončovací třída

40. pravá 40x80x40cm, 1 police, lamino javor, přední „ ,

hrany ABS 2mm žlutá) pr'zem' ks 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

lNožnéskHňky,poHce-skňňkanůkáukončovací tfida

41. levá 40x80x40cm, 1 police,|amino javor, přední „ ,

hrany ABS 2mm žlutá) pr'zem' ks 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

Uložné skříňky, police - skříňka nízká s dvířky

80x80x40cm skříňka 2 dv. , 1 police, lamino javor, třída

42' dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm přízemí

žlutá) ks 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

lložnéskňňky,pohce—lMožnéskňňky,poHce tfida

43. (skříňka s dvířky a nikou, 80x117,5x40cm , 1

police, lamino javor, dvířka vložená, přední hrany patro

adkafimeomfiwfl b awsmkč 35%00“

ÚbůúsWňkmpdke—Úbůúswmkmpdme ,

44_ (skHňkasezásuvkanú a Mkou,80x1115x40cm,4 tnda

zásuvky, lamino javor, čílka vložená, přední hrany patro

a čílka ABS 2mm oranžová) ks 5 640,00 Kč 5 640,00 Kč

45. Úložné skříňky, police - lavice s boxy třída

160x40x40cm, lamino javor, přihrádky na 4 boxy, patro

boxy oranžové, přední hrany ABS 2mm oranžová ks 5 769,00 Kč 5 769,00 Kč

Uložné skříňky, police — ukončovací police k lavici „

45_ sboxy40x40x400n,2poHcalanúnojavon tnda

přední hrany ABS 2mm oranžová patro ks 1 930,00 Kč 3 860,00 Kč

47 Úložné skříňky, police - skříňka prostorová třída

' ukončovací pravá 40x80x40cm, 1 police, lamino patro

javor, přední hrany ABS 2mm oranžová ks 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

48 Úložné skříňky, police - skříňka prostorová třída

' ukončovací levá 40x80x40cm, 1 police, lamino patro

javor, přední hrany ABS 2mm oranžová ks 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

Uložné skříňky, police - skříňka nízká s dvířky

80x80x40cm skříňka 2-dv., 1 police, lamino javor, třída

49' dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm patro

oranžová) ks 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

Úložné skříňky, police - skříňka s dvířky a nikou,

50 60x117,5x40cm, 1 police, lamino javor, dvířka třída

' vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm patro

oranžová) ks 3 277,00 Kč 3 277,00 Kč

51 lNožnéskňňky,poHce-skňňkasďední tňda

' ukončovací pravá 40x117,5x40cm, 2 police, patro

lamino javor, přední hrany ABS 2mm oranžová ks 1 566,00 Kč 1 566,00 Kč

lložnéskňňky,pohce—skňňkasďední tHda

52' ukončovací levá 40x117,5x40cm, 2 police, patro

lamino javor, přední hrany ABS 2mm oranžová ks 1 566,00 Kč 1 566, 
 

4/10  

 





  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
    

Úložnéskňňky,poHce—skHňka nhká ukončovací tfida

53' pravá 40x80x40cm, 1 police, lamino javor, přední patro

hrany ABS 2mm oranžová ks 1 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

54 lložnéskňňky,pohce-skHňka núká ukončovací tfida

' levá 40x80x40cm, 1 police, lamino javor, přední patro

hrany ABS 2mm oranžová ks 1 1 215,00 Kč 1 215,00 Kč

LHožnéskHňky,poHce-sknňka nhká,úzkás

dvířky 30x80x40cm, skříňka 1 dv. , lamino javor, třída

55- dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm patro

oranžová) ks 1 1 826,00 Kč 1 826,00 Kč

Vozík na pitný režim

Vozík - pitný režim (skříňka na pitný režim, na

kolečkách s brzdou, na vrchní desce plexisklo třída

56. 90x60x40cm,vespodníčáqi2dv„lannnojavon „ ,

dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm pr'zem'

žlutá) ks 1 3 074,00 Kč 3 074,00 Kč

Vozík - pitný režim (skříňka na pitný režim, na

kolečkách s brzdou, na vrchní desce plexisklo „

57_ 90x60x400n,vespodníčáni2dv„Iannnojavon tnda

dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS zmm patro

oranžová) ks 1 3 074,00 Kč 3 074,00 Kč

Židle do dvou tříd

58 židle buková s čalouněným sedákem, barva třída

' béžová přízemí ks 2 826,00 Kč 1 652,00 Kč

59 židle buková s čalouněným sedákem, barva třída

' oranžová patro ks 2 826,00 Kč 1 652,00 Kč

C.Herna

Kuchyňka - do 1 třídy - 1x soubor 1 sestava dětská kuchyňka + 1 stůl pracovní

Dětskákuchyňka-—Kuchyňka(kuchyňkaIannno

javor125x125x35cnhvýškapracovníMochy

60 55anrnusíobsahovathracíprvky:2xskňňka tHdá

' spodnísdvřky,rneziněsporáksvýHopnýnn pawo

dvířky, 2x horni skříňky s dvířky , mezi ně

otevřenáskňňkasJ.poHcLzádaiannno,přední

hrany a dveře ABS 2mm oranžová) ks 1 6 736,00 Kč 6 736,00 Kč

Dětská kuchyňka — stůl pracovní prostor

(pracovní pult 150x62x50cm, skříňka prostorová

61. s 1 polici - vedle dvířka z obou stran, druhá půlka třída

stolu podepřena kovovou nohou) lamino javor, patro

dvířka vložená, přední hrany a dveře ABS 2mm

oranžová) ks 1 3 595,00 Kč 3 595,00 Kč

Dětská sedačka - do dvou tříd - 2x soubor 2 křesla + 1 pohovka + 1 sedací matrace + 1

konferenční stolek

62 Dětská sedačka - soubor 1 křeslo + 1 pohovka - třída

' Dětská molitanová sedačka s područkami - křeslo přízemí

55x67x52cm v barvě: modrá ks 1 1 926,00 Kč 1 926,00 Kč

Dětská sedačka - 1x soubor 1 křeslo + 1 pohovka - „,

63. pDětská molitanová sedačka s područkami trjfja ,

pohovka 106x67x52cm v barvé: modrá prizemi ks 2 3 207,00 Kč 6 414,00 Kč

Dětská sedačka - sedaci matrace 160x3x40cm na „,

.. „ . . , , tnda

64. [mm s boxy, zluta pevna omyvalelna latka/ „, ,

protiskluzový vinytol pr'zem' ks 1 554,00 Kč 554,

65 Dětská sedačka - konferenční stolek 70x46x50cm třída

' lamino javor, ABS žlutá přízemí ks 1 1 145,00 Kč 1 145,      
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66 Dětská sedačka - soubor 2 křesla + 1 pohovka - třída

' Dětská molitanová sedačka s područkami - křeslo patro

55x67x52cm v barvé: zelená ks 2 1 926,00 Kč 3 852,00 Kč

67 Dětská sedačka — soubor 2 křesla + 1 pohovka - třída

' Dětská molitanová sedačka s područkami patro

pohovka 106x67x52cm v barvě: zelená ks 1 3 207,00 Kč 3 207,00 Kč

Dětská sedačka - sedací matrace 160x3x40cm na třída

68- lavici s boxy, oranáová pevná omyvalelná látka/ patro

protiskluzový vinytol ks 1 554,00 Kč 554,00 Kč

Dětská sedačka — konferenční stolek 70x46x500m třida

69' lamino javor, ABS oranžová patro ks 1 1 145,00 Kč 1 145,00 Kč

Herní koutky - obýváček - do dvou tříd - 2x soubor 2 sestava hrací pult a 1 prostorová sestava

polic

Herní koutky - obýváček - sestava-hrací pult, tvar

ovál, s plastovými boxy , 160x57,5x950m, 2

půlkruhové regály s příčkou a 2 policemi s 4x třída

70- plastový box čtvrtkruh transparentní a 4x přízemí

plastový box čtvrtkruh Žlutý, 2 regály na

kolečkách 68,5x53x45cm s 4 plastovými boxy

transparentní a 2 plastovými boxy žluté ks 1 15 281,00 Kč 15 281,00 Kč

Herní koutky - obýváček - díly jednotlivé - skříňka třída

71. prostorová, 68,5x58x4Scm, 2 police, lamino „, ,

javor, přední hrany ABS 2mm žlutá pr'zem' ks 2 1 901,00 Kč 3 802,00 Kč

Herní koutky - obýváček - díly jednotlivé - skříňka třída

72. prostorová, 35,2x58x45cm, 2 police, lamino „, ,

javor, přední hrany ABS 2mm žlutá pr'zem' ks 1 1 248,00 Kč 1 248,00 Kč

Hrací koutek — domek, hrad — sestava domek- dily

jednotlivé — skříňka prostorová regálové,

73. 126,2x180x30cm, se stříškou uprostřed mezi třída

regály, 6 regálu v každé skříňce, počet skříněk 2 + přízemí

stříška mezi nimi, lamino javor, přední hrany ABS

2mm žlutá, střecha žlutá ks 1 3 975,00 Kč 3 975,00 Kč

Herní koutky - obýváček — díly jednotlivé - skříňka

74 prostorová regálová, 45x58x45cm, 2 police, třída

' rohová, lamino javor, přední hrany ABS 2mm přízemí

Žlutá ks 1 1 942,00 Kč 1 942,00 Kč

, , „ . . . , třída
75. HernI koutky — obyvacek - dily Jednotlive - box _, ,

plastový velký 31,2x15,7x42,5cm , patří do regálů pr'zem' ks 5 185,00 kč 1 115,00 kč

Lavičky cvičební

65 Lavičky cvičební - lavička smrková, rozměr: třída

200x35x27,5cm patro ks 1 4 884,00 Kč 4 884,00 Kč

Lavičky cvičební- lavička smrková, rozměr: třída

56 200x35x27,5cm přízemí ks 1 4 884,00 Kč 4 884,00 Kč

Hrací koutek - domek, hrad - do dvou tříd - 2x soubor - 1x domek, 1x hrad

Hrací koutek - domek, hrad - sestava hrad

89,6x170x184,8cm, musí být odbaženy hrací

prvky: 2x hrad-police, 1x hrad-vchod, 1x hrad-

82 divadlo, 2x hrad-okna, 2x hrad-zeď, skříňka nízká třída

' se 2 lamino boxy na kolečkách, 1 police, rozměr patro

80x80x40cm, nástavba na skříň 80x15x40 ve

tvaru hradm’ch věží, laminojavor, kombinace

zelená/oranžová ks 1 30 091,00 Kč 30 091,00 Kč

Hrací koutek - domek, hrad - sestava domek

160x150x140cm, musí být obsaženy hrací prvky: „,

83. kuchyňka, prodejní pult, sezeníse stolkem, trida ,

divadlo, obloukova‘ okna, lamino javor, prizemi

kombinace žlutá ks 1 17 281,00 Kč 17 281,        Hraci koutek - malování- do dvou tříd
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84.

 

Hrací koutek - malování- samostatně stojící box

na malování na kolečkách, 80x80x60cm s 6

plastovými boxy, boční přihrádka na role papíru,

2 police, horní a boční přihrádky na výtvarné

potřeby, lamino javor, přední hrany ABS 2mm

žlutá

třída

přízemí

ks 4 116,00 Kč 4 116,00 Kč
 

85.

Hrací koutek - malování- samostatně stojící box

na malování na kolečkách, 80x80x60cm s 6

plastovými boxy, boční přihrádka na role papíru,

2 police, horní a boční přihrádky na výtvarné

potřeby, lamino javor, přední hrany ABS 2mm

žlutá

třída

přízemí

ks 4 116,00 Kč 4 116,00 Kč
 

Úložný nábytek
 

86.

Úložný nábytek (skříňka vysoká s dveřmi

80x192,5x40cm uzamykatelná, 2 dv., 4

police)lamino javor, dvířka vložená, přední hrany

a dveře ABS 2mm žlutá)

třída

přízemí

ks 6 380,00 Kč 12 760,00 Kč
 

87.  
Uložný nábytek (skříňka vysoká s dveřmi

80x192,5x40cm uzamykatelná, 2 dv., 4

police)lamino javor, dvířka vložená, přední hrany

a dveře ABS 2mm oranžová)  třídapatro  ks   6 380,00 Kč  12 760,00 Kč
 

 

D. Šatny
 

Šatní skříňky, police soubor - pro obě třídy pro 56 dětí- 2x soubor

 

88.

Šatní skříňky, police soubor - šatní box - šatní

stěny — javor, ABS limetka, záda lamino vč. boxů

na bačkory, 2 dvojháčky pro 1 dítě, v jednom

boxu 4 děti, rozměr: šířka 113,5, celková výška

145cm (minimální šířka boxu pro jedno dítě musí

činit 25 cm) — botník - ABS limetka, sedák limetka,

pod sedákem na plocho deska se 4 regály vedle

sebe, vnitřní výška regálu 15cm, rozměr botníku

113,5x34x35cm — roměr horní odkládací

přihrádky - ABS limetka, rozděleno na 2 regály

pod sebou a 4 vedle sebe (celkem 8), každé dítě

bude mít 2 regály nad sebou, výška spodního

regálu 15cm, výška horního regálu 10cm, hloubka

obou 30cm, celkový rozměr odkládací přihrádky

113,5x25x30cm

šatna

přízemí

ks 5 165,00 Kč 25 825,00 Kč
 

89.

  

Šatní skříňky, police soubor — šatní box - šatní

stěny - javor, ABS limetka, záda lamino vč. boxů

na bačkory, 2 dvojháčky pro 1 dítě, v jednom

boxu 5 dětí, rozměr: šířka 136,4cm, celková výška

145 (minimální šířka boxu pro jedno dítě musí

činit 25 cm)- botník — ABS limetka, sedák limetka,

pod sedákem na plocho deska s 5 regály vedle

sebe, vnitřnívýška regálu 15cm, rozměr botníku

136,4x34 — horní odkládací přihlrádky — ABS

limetka, rozděleno na 2 regály pod sebou a 5

vedle sebe (celkem 10), každé dítě bude mít 2

regály nad sebou, výška spodního regálu 15cm,

výška horního regálu 10cm, hloubka obou 30cm,

celkový rozměr odkládací přihrádky

136,4x25x30cm  
šatna

přízemí

 ks  |
_
\  6 103,00 Kč  6 103,00 Kč
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90.

 

Šatní skříňky, police soubor - šatní stěna pro 3

děti prostorová na kolečkách s brzdou - výška

100cm - javor, ABS limetka, zadní desky s 2

dvojháčky pro jedno dítě v trojúhelníkovém

půdorysu (přístupné ze 3 stran) , pod zadními

deskami boxy na boty rozměr 30x30cm, výška

34cm - ABS limetka, sedák limetka, pod sedákem

na plocho deska, výška horního regálu 15cm

šatna

přízemí

ks |
_
\

2 550,00 Kč 2 550,00 Kč
 

91.

Šatnískříňky, police soubor - šatní box - šatní

stěna pro 3 děti prostorová na kolečkách s

brzdou - výška 100cm -javor, ABS limetka, zadní

desky s 2 dvojháčky pro jedno dítě v

trojúhelníkovém půdorysu (přístupné ze 3 stran)

, pod zadními deskami boxy na boty rozměr

30x30cm, výška 34cm - ABS limetka, sedák

limetka, pod sedákem na plocho deska, výška

horního regálu 15cm

šatna

patro

ks N 2 550,00 Kč 5 100,00 Kč
 

92.

Šatnískříňky, police soubor - šatní box - šatní

stěny - javor, ABS limetka, záda lamino vč. boxů

na bačkory, 2 dvojháčky pro 1 dítě, v jednom

boxu 5 dětí, rozměr: šířka 136,4, celková výška

145 (minimální šířka boxu pro jedno dítě musí

činit 25 cm) - botník - ABS limetka, sedák limetka,

pod sedákem na plocho deska s 5 regály vedle

sebe, vnitřnívýška regálu 15cm, rozměr botníku

136,4x34x35cm - horní odkládací přihrádky — ABS

žlutá, rozděleno na 2 regály pod sebou a 5 vedle

sebe (celkem 10), každé dítě bude mít 2 regály

nad sebou, výška spodního regálu 15cm, výška

horního regálu 10cm, hloubka obou 30cm,

celkový rozměr odkladáací přihrádky

136,4x25x30cm

šatna

patro

ks U
J

6 103.00 Kč 18 309,00 Kč
 

93.

Šatní skříňky, police soubor - šatní box - šatní

stěny - javor, ABS žlutá, záda lamino vč. boxů na

bačkory, 2 dvojháčky pro 1 dítě, v jednom boxu 2

děti, rozměr: šířka 57,7, celková výčka 145cm

(minimální šířka boxu pro jedno dítě musí činit 25

cm) - botník - ABS žlutá, sedák žlutý, pod

sedákem na plocho deska se 2 regály vedle sebe,

vnitřívýška regálu 15cm, rozměr botníku

57,7x34x35cm - patro - ABS žlutá, rozděleno na 2

regály pod sebou a 2 vedle sebe (celkem 4),

každé dítě bude mít 2 regály nad sebou, výška

spodního regálu 15cm, výška horního regálu

10cm, hloubka obou 30cm, celkový rozměr

odkládací přihrádky 57,7x25x30cm

šatna

patro

ks p
_
\

2 884,00 Kč 2 884,00 Kč
 

 94.  
Šatní skříňky, police soubor - šatní box - šatní

stěna pro 3 děti prostorová na kolečkách s

brzdou — výška 100cm -javor, ABS žlutá, zadní

desky s 2 dvojháčky pro jedno dítě v

trojúhelníkovém půdorysu (přístupné ze 3 stran)

, pod zadními deskami boxy na boty rozměr

30x30cm, výška 34cm - ABS žlutá, sedák žlutý,

pod sedákem na plocho deska, výška horního

regálu 15cm

šatna

patro  ks  |
_
-  2 550,00 Kč   
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Nástěnky — nástěnka textilní povrch, podklad

, , , , , , , , chodba

95. hobra, ram hllnlkOVV vcetne odborneho uchycem „, ,

do dřevostavb — rozměry 120x100cm prizemi „

y ks 1 795,00 Kč 3 590,00 Kc

Nástěnky - nástěnka textilní v hliníkovém rámu

, „ , , „ chodba

96. vcetne odborneho uchycem do drevostavby - patro

rozměry 120x100cm ks 1 795,00 Kč 3 590,00 Kč

Sedačka pro rodiče - pro pbě patra pro obě třídy - 2 soubory

Sedačka pro rodiče - křeslo bez opěrek (sedací

97. díl) zelený, 61x76x76cm, dřevěná konstrukce s chodba

polyuretanovou výplní patro ks 3 865,00 Kč 7 730,00 Kč

Sedačka pro rodiče - křeslo bez opěrek (sedací

98. díl) oranžový, 61x76x76cm, dřevěná konstrukce s chodba

polyuretanovou výplní patro ks 3 865,00 Kč 7 730,00 Kč

Botníky pro děti - pro obě třídy celkem 6 kusů do přízemí

Botníky pro děti- botník se soklem - spojené dva

díly - javor/limetka, pod soklem skrytá kolečka,

přední hrany ABS limetka, 20 přihrádek, každá

„. , „ „ chodba

99. prihradka rozdelena uprostred deskou na plocho, „, ,

deska o něco kratší než je hloubka přihrádky, prizemi

barva desky limetka, rozměr botníku 137x118x35

cm ks 7 074,00 Kč 7 074,00 Kč

Botníky pro děti - botník se soklem -

javor/limetka, pod soklem skrytá kolečka, přední

100- hrany ABS limetka, 16 přihrádek, každá přihrádka chodba

rozdělena uprostřed deskou na plocho, deska o přízemí

něco kratší než je hlouka přihrádky, barva desky

llmetka, rozmer botmku 110x118x35 cm ks 5 682,00 Kč 5 682,00 KČ

Botníky pro děti - botník — javor/limetka, přední

hrany ABS limetka, 16 přihrádek, každá přihrádka

101. rozdělena uprostřed deskou na plocho, deska chodba.

něco kratší než je hloubka přihrádky, barva desky prizemi

limetka, rozmer botmku 110x118x35 cm ks 5 421,00 Kč 5 421,00 Kč

Botníky pro dětí- botník sedací na soklu - pro 4

děti - javor/limetka, předni hrany ABS limetka, 4

102. přihrádky, každá přihrádka uprostřed rozdělena chodba

deskou na plocho, deska o něco kratší než je přízemí

hloubka přihrádky, rozměr botníku 110x34x35

cm ks 2 942,00 Kč 2 942,00 Kč

Botníky pro děti - lavička - javor, přední hrany

103- ABS limetka, nohy a luby masív buk, lavička na chodba

jedné půlce šířky o 11 cm na délku mělčí, rozměr přízemí

lavičky 240x34x35 cm ks 3 710,00 Kč 3 710,00 Kč

E. Sborovna

Stůl pracovní prostor - pro obě patra pro obě třídy

Stůl pracovní prostor - stůl obdélník 80x120cm,

104. v.75cm, deska lamino buk, ABS 2mm žlutá, nohy Stif’rovf‘a

a luby masív buk pr'zem' ks 2 322,00 Kč 2 322,00 Kč

Stůl pracovní prostor - stůl obdélník 80x120cm,

105. v.75cm, deska lamino buk, ABS 2mm oranžová, sborovna

nohy a luby masív buk patro ks 2 322,00 Kč 2 322,00 Kč

Židle - pro obě patra pro obě třídy

106. Židle - židle buková s čalouněným sedákem, sborovna

barva béžová přízemí ks 826,00 Kč

107‘ Židle - židle buková s čalouněným sedákem, sborovna

barva oranžová patro ks 826,00 Kč        Úložný nábytek - pro obě patra pro obě třídy - soubor
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Úložný nábytek - skříň 4 dvéřová s nikou, sokl a sborovna

108. stavitelné nožky, 80x190x41,8cm, lamino buk, řízemí

uzamykatelná p ks 2 4 975,00 Kč 9 950,00 Kč

Úložný nábytek - skříň 4 dvéřová s nikou, sokl a

. , „ . sborovna

109. staVItelne nozky, 80x190x41,8cm, lamlno buk, atro

uzamykatelná p ks 2 4 975,00 Kč 9 950,00 Kč

Úložný nábytek - skříň na čistící prostředky na

. , . , WC u

110. WC u sborovny (lamlno bile, uzamykatelna, sborovny

uvnItr 4 pohce, rozmer skrlne 50x180x55 cm) ks 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč      
 

F. Cena dopravy a montáže celkem všech položek - je nutné ji rozpočíst do jednotlivých položek !

 

 

 

 

 

  
 

  
  

111. [Doprava a montáž ] --- ] --- --- l - Kč

Cena celkem bez DPH 740 872,00 Kč

DPH 21% 155 583,12 Kč

Cena celkem vč. DPH 896 455,12 Kč

Poznámky: podpis oprávněné osoby a razítko

Nabídku vypracoval:
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