Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva č. oR/í9/231í0
na dodávku nábytku v rámci projektů
,,Transformace DNR Svitavy, Transformace DNZ Bystré a Transformace DozP,
DPH Zampach - Letohrad',
uzavřená dle ust. s 1746 odst. 2 zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník

SmluvnÍ stranv

í. objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
5321í Pardubice
lČ:708 92822
DlČ: CZ 70 89 2822
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického
kraje

osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o
předání a převzetí dodávky: PhDr. Jaroslava Filipová, Mgr. lvo Musil,
PaedDr. Luděk Grátz,lng. Kamila Gregorová, lng. Hana BÓhmová

Bankovníspojení: csoB,

a. s. Pardubice
č. Ú.22076449110300

2. Dodavate!:

LlNETspol.sr.o.

Zelevčice 5
274 o1 Slaný
zapsán v obchodním rejstříku' vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 163
lČ:005 07 814
DlČ: CZ00507814
Zastoupen.
na základě plné moci
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa
plnění:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání

a

převzetí díla:

Bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.

č.

účtu:

5824214110100

uzavírajítuto smlouvu na dodávku (dále jen,,smlouva"), kterou se dodavatelzavazqe dodat
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a objednatel se zavaz$e za
řádně a včasně dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, a io za
podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky s názvem ,,Transformace domovů sociálních sluŽeb - dodávka nábytku", (Evidenční
číslove YYZ: Z2019-005177) zadávané dle zákona č,. 134t2o16 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon") a v souladu s Příručkou pro Žadatele a příjemce
v platném znění, výzva č' 49. Ministerstva pro místni rozvoj Českérepubliky pro lntegrovaný
regionální operačníprogram, specifické cile 2.1 ,,Deinstitucionalizace sociálních stúzeo zá
účelemsociálního začleňováníll.", mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky
a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejn é zakázky.
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Glánek l.
Předmět plnění

1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Domov na
rozcestí Svitavy, Domov ná zámku BystÉa Domov pod hradem Žampach, dle
poloŽkového rozpočtu, kteý tvoří přílohu č. 2 sm|ouvy (dále jen ,'vybavení").

2.

Předmětem smlouvy jsou rovněŽ veškeréinstalační a montáŽní práce včetně dopravy,
odvozu a likvidace všech obalů a dalšíchmateriálů pouŽitých při plnění veřejné zakázky
nutné k řádnému splnění smlouvy.

3.

Předmět smlouvy je realizován v souladu s projekty ,,Transformace DNR SVitaVy",
registračníčíslo:Cz.06.2.56/0.0/0.0/16_04710005859,,,Transformace DNZ Bystré", reg.
Cz'o6.2'56lo.o/o.o/16-04710005860 a ,,Transformace DozP, DPH Žampach _
Letoh rad", reg istračn í čísloCZ. 06 .2.56 l 0.0 l o.o l 1 6 _047 10005487".

č.

článek lt.
Cena

1

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateliza dodání předmětu plnění, činídle
dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 4 398 814,- Kč
DPH 15 o/o 197 3'16,- Kč
DPH 21 o/o 647 508,54,- Kč
cena celkem včetně DPH 5 243 538'54 Kč.

2.

Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerénáklady dodavatele
vzniklé vsouvislosti srealizací předmětu smlouvy popsaného včl. l. smlouvy a v jejich
přílohách. Cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
majícíchprokazatelný vliv na uvedenou cenu.

3.

Objednatel

se

zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci
na
základě jeho faktur vystavených v souladu s dalšímipodmínkami
1 tohoto článku
uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení čl. lV' odst. 3 a 4. této

smlouvy a čl. l. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

4.

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenífaktury
objednateli.
Gtánek ltl.
Termín plnění. místo plnění
Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do 3 měsícůod výzvy
k plnění, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.

2.
3.

Dodavatel bere na vědomí, Že před zahájením plnění předmětu smlouvy má povinnost
provést skutečnézaměření prostor místa plnění.

Dodavatel

je

povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání

a montáŽe předmětu smlouvy na místo plnění.
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4.

Místem plněníjsou v souladu s poloŽkovým rozpočtem následující lokality:
Domov na rozcestí Svitavy: ul. Hlavní, Svitavy, ul. Zadní, Svitavy
Domov na zámku Bystré: ul. Smetanova, Bystré, ul. Mánesova, Polička
Domov pod hradem Žampach: ul. U obory, Letohrad, ul. U Biatlonu, Letohrad

5. Předmět

smlouvy

je splněn

okamŽikem podepsání předávacího protokolu,

bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.

6.
7

.

a

to

Převzetí předmětu smlouvy jinými neŽ oprávněnými osobamí nebude povaŽováno za

řádné.

Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem
vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

čtánek lV.
Povinnosti dod
vvolývaiící z finančnísooluúčasti
fondů v rámci
l nteqrovaného reoionálního operačního proq ram u 20í 4_2020

1.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky ,,Transformace domovů sociálních sluŽeb dodávka nábytku", zejména tuto
smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetníchdokladů pod dobou
stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.

-

2.

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované informace a
dokumentaci souvisejícís realizací veřejné zakázky ,,Transformace domovů sociálních
sluŽeb - dodávka nábytku" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (cRR,
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetníhodvoia, trtejvýššinokontrolního
úřadu, příslušnéhoorgánu finančnísprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahujícíse k
realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.

Vystavené faktury budou členěny samostatně dle níŽe uvedených projektů. Na každé
faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt související s lntegrovaným
regionálním operačnímprogramem s názvem projektu a registračním číslem:
a) ,,Transformace DNR SVitaVy", registračníčíslo:CZ.06.2.5610.0l0.0l16_04710005859,
c2.06.2.56/0. 0/0.

c) ,,Transformace

DNz

Bystré", registračníčíslo projektu
DozP, DPH Žampach Letohrad", registračníčíslo

b) ,,Transformace
0/1

6_04710005860

c2.06.2.56t0.0t0.0t 16 0471000 5487

.

4.

Faktura musí obsahovat účelfakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé
způsobilévýdaje.

5.

Dodavatel si je vědom , Že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb. o finanční
'
kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen ,,zákon o finančníkontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finančníkontroly.
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Glánek V.
Součásti Smlouvv

1.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

- obchodní podmínky
- Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující.V

případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.

clánek Vl.
Závěrečná ustanovení

1'

objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnostidnem jejího uveřejněnív registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o
uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebylli kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

5. Ve

věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6.

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem
obecnými soudy.

7.

Smluvní strany stvzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znqí a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují,Že se smlouvou cítíbýt vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

8.

Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnostnebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vŽdy přednost text smlouvy.

9.

Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktních osob se povaŽují za provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu
druhé smluvnístraně.

10. Smlouva

je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž objednatel obdží2 vyhotovení

a dodavatel 1 vyhotovení.
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11. Právní jednání bylo schváleno
č. Ry1904/19.

l0

V Pardubicích dne:

06,

Radou Pardubického kraje dne 29' 4. 2019 usnesením
2019

Za objednatele:

Za dodavatele:
Pa

JUDr

V Žebvčicíchdne: 17.5.2o1g

c í.r!.- Irejtmana
šÚíUíiŮiro krcje

kraj

n Netolický, Ph.D
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obchodní podmínkv

Příloha č. 1 smlouvy č. oR/19/231 í 0

Ustanovení !.
PIatební a fakturačnípodmínkv

1.

2.

Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

každéfaktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekty související
s lntegrovaným regionálním operačnímprogramem s názvem: ,,Transformace DNR
Svitavy'', registrační číslo:Cz.o6.2.56/0.0/0.0/16_04710005859, ,,Transformace DNZ
Bystré", registračníčísloprojektu CZ.06.2.56/0.0/0.0l16_04710005860 a ,,Transformace
DozP, DPH Zampach - Letohrad", registračníčíslocZ.06'2.5610.0l0.0l16_04710005487.
Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu V souladu s právními
předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu,
která nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně

3. Na

s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení' V závislosti na povaze vady
je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovít. oprávněným
vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti
začínáběŽet ode dne prokazatelného předáníobjednateliopravené nebo nově vyhotovené
faktury s příslušnýmináleŽitostmi, splňujícípodmínky smlouvy.

4'

Veškeréúčetnídoklady, každá faktura, musí mít náleŽitosti daňového dokladu ve smyslu
ust. $ 28 odst. 2zákona č.23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5.

6.

7.

8.

Cena bude objednatelem uhrazena na účetdodavatele uvedený v záhlavi smlouvy, a to
na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura můŽe být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účetdodavatele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup dle ust' s 109 odst. 2 písm. c) zákona č' 23512004 Sb., o daniz přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. JestliŽe bude na faktuře uveden jiný účetdodavatele, neŽ
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, Že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na uvedený účetpouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplati DPH přímo na účetsprávce daně. o takovémto postupu dodatečně
písemně informuje dodavatele.
Pokud je v okamŽiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost,Že je nespolehlivým plátcem avzniká tak ručenídleust. $109 odst' 3
zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere
dodavatel na vědomí, Že objednatelje bez dalšíhooprávněn zaplatit na účetdodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplati DPH přímo na
účetsprávce daně. o takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtuobjednatele.
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Ustanovení ll.
Zoůsob orovádění

1.

2.

3.

4.
5.

Dodavatel bude při zajišt'ování dodávek vybavení postupovat s odbornou péěí.Dodávky,
práce a sluŽby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu
a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a
obvyklému účelupouŽití.
Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v poŽadovaném mnoŽství,
jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel
se zavazu1e zajistit v rámci dodávky vybavení především veškerépráce dle poŽadavků
objednatele a úplnéa včasnéprovedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení
bez vad a dalšíplnění, jejichŽ provedení je pro řádné a včasnédodání vybavení
nezbytné.

Dodavatelje povinen při zajišťovánídodávek vybavení dodžovat veškerébezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, poŽární ochrany a
ochrany Životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne
škoda, nese náklady dodavatel.
Dodané vybavení musívyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České
republice.
Dodavatel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichŽ se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení lll.

Bezoečnost oráce. iakost díla. zabezoečení a orověření
iakosti

1. Dodavatel ručízato,ževeškeré dodávky a souvisejícísluŽby budou provedeny
sjednané smlouvou.

v

jakosti

2'

Dodavatel bude odpovídat za mnoŽství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za pouŽitý materiál. Bude odpovidat za to, Že předmět
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními
předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškeými platnými technickými
normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti
dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

3.

Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umoŽnit v průběhu realizace
smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl
ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

4.

Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavenínevyhovovala specifikacím

dle smlouvy, můŽe ji objednatel odmítnout a dodavatel musí bud' odmítnutou část
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných
poŽadavků, a to bezÚplatně.

Ustanovení lV.
Zárukv. odpovědnost za vadv
1. Dodavatel odpovídá za správnost a Úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávaci dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
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2. Dodavatel poskytuje po určenou záručnÍdobu zárukuzabezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob.
Dodavatel prohlašuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovouzpůsobilost. Za vadu se povaŽují i vady v
dokladech nutných pro uŽívání věci.

3. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců,pokud není stanovena Ve smlouvě čijinéjejí

příloze delší.

4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záručnídoby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečnéhoodkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umoŽňovat, odstraní
dodavatel vadu v místě sídla kupujícího.KupujícímůŽe poŽadovat i dodání nové věci bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, můŽe kupujícípoŽadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci,
nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůŽe věc řádně
uŽÍvat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro většípočet vad.
5. Dodavatelje povinen vadu odstranit na vlastní nák|ady.

6. V případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záruční doba prodlouŽí o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěnévady předmět smlouvy užívánvůbec nebo mohl být
užívánjen v rozsahu niŽšímneŽ obvyklém.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záručnídoby, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v posledníden záručni doby se povaŽuje za včas uplatněnou.

8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůčidodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č' 8912012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení V.
Zaiištěníplnění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,1 o/o z celkové ceny plněni za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve

výši 0,05

o/o

z dlužnéčástky za každý den prodlení.

3. Dodavatel zaplatísmluvní pokutu podle smlouvy na účetobjednatel do
vyúčtovánísmluvní pokuty.

4.

14 dnů po

obdženÍ

Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.

5.

oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
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6.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušenípovinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatelje oprávněn
poŽadovat náhradu případné škody způsobenéporušenímpovinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta, v plné výši.
Ustanovení Vl.
odstoupení od smlouvv

1. Každá ze stran má právo bez zbytečnéhoodkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušenísmlouvy a dále v případě porušenísmlouvy, které nebylo v
dodatečné10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.

2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodůuvedených v občanském zákoníku
rozumízejména:

a'
b.

prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více neŽ
15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,

prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o
více neŽ 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenísmlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. ll. smlouvy, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel
je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil' odstoupením od
smlouvy nenídotčennárok objednatele na náhradu případnéškody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenísmlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.

Ustanovení Vll.
Předání předmětu smlouvv. přechod vlastnictví
't. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku
lll. smlouvy.

2. Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsánípředávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáŽi, instalaci, uvedenído provozu a zaškoleníobsluhy.
Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení Vlll.
Závěrečná uiednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliŽe byly dohodnuty formou
číslovanéhododatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se povaŽujíza provedené
dnem doručenídoporučeného
dopisu druhé smluvní straně.
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2. Dodavatel je povinen před zahájením instalačních prací předloŽit objednateli platnou
a účinnoupojistnou smlouvu, jqímŽ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,Kč. Dodavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Pro případ porušení povinnosti dle věty první je
stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1o/o z kupní ceny.
3. Pro účelytěchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označenípro prodávajícího, pojmem objednatel označenípro
kupujícího, pojmem vybavení označenízboží'
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Položkov rozpočet
P íloha ě.izD
Transformace domov soc!álních služeb - dodávka nábytku
P'č.

Díl:

1

DNZ

ul. Smetanova 2,00000

5 6$r,(x)

1

1 366,00

21,OC

'13

I

2,00000

6 309,00

12 618,00

21,O4

15267,78

sedacÍ souorava rohová. 2+1
Rozměry:220-240 x 160-170 cm (šíkax délka),
Robustní sedák je ze smrkového rámu, studená Polyuretanová pěna. Mezi korpus a Vrchní potahovou látku j9 vloŽena
polyuretanová p na potaŽená čalounick m rounem. op mé polštáe jsou vyplněny polyurďanovou pěnou. Voděodolné,
snímatélné' pratelné látkové ěalounění sadák opěm ch polštáu a podruěek. V ssdací soupr vě bude loŽná část. sedací

ks

2,00000

28 7@,0C

57 400,0c

2',t.oo

69 454,00

komoda

ks

2,0u)00

1í 703'00

23 406,00

21,00

28321,2e

lÚŽko
Ložná plocha: 4 díhá ložná plocha, vnitní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovan rám s kovou mi sítěmi odnímat ln mi bez
nástroje, eleKricky polohovateln zádov a stehsnní díl (samostatně i současně), moŽnost prodloužení lťrŽka, rczméry ltrŽka
šíka ma.106 cm - požadavgk na pr .iezdnost z pokoje na torasu
El. nastavitelná uiŠka loŽné plochy, dolní vrať m8x. 25 cm, homí vrať min. 8o cm
Čeh l Žka: povná' d evéná, p írodní světlé devo
Postranic : v poloviné dělené, bez prostedního sloupku, 4 v škové pozicé, spustitelné, s Pojistkou proti nechténému spuštění,
postranice nesmí v Žádné poloze pesahovat pť]dorys lť]žkaz d vodu prujgzdnosti z pokoje
Podvozek 4 pojezdová kolélka o pruměru minimálně 75 mm
pojézdová koleěka umístěná pod loŽnou plochou tak' aby nepasahovala p dorys lužka v žádné pozici z d vodu pr jezdnosti z
pokoje
ovladaě l žka: opaten ochranou proti nechtén mu polohování s mechanick' m zámkem, umoaiující polohování zádového a
stehenního dílu (samostatně i současně)nosnost minimálně 2o0 kg,
L Žko musí spl ovat normu čsN oooot-2-52, doloŽit platn m certiÍikátom.

ks

6,00000

31

't87 092,00

15,00

215 155,8C

x 95-105 x 75_78 cm (délka x šíkax v Ška)'
deska stolu lamino min. 36 mm' naÉžecíhrana ABs tl' 2'0 mm se zaoblsn m tvarem
podnož kovová prum' min. 70 mm; bez ostďď hran' oblé tvary; barua 4326AW jako deska na

dezénil
2

1.2.

623
ks

pot]avinová sk í
PotÍavinová sk í pevná stední dělícípoli

kuchy ské linc -pedloŽit vzomík

2x dvíka
Rozměry: 200_210 x 55 0 x 40-42 cÍn (V ška x Šíkax hloubka),
laminová d evot íska min. 25 mm; hrany ABs 2,0 mm kíomě poličky a VnitÍníď délícíchstén; hEny cPL poličky a vnitní dělící
stěny| záda komody MDF 4 mm' kotveno vruty min' 25 mm; závěsy dví ek s tluman m dov aním; p edvrtané díry pro ukotvoní
poliěok po min. 5 cm; 4x stavitelná poliěka včetně PodPěr polic; ďyt roáeč min. 128 mm, matn chrom, obl tvar; rektifikaÓní
nohy záléŽové s klipem pro sokl; sokl laminová d evot íska min. 18 mm' v ška 45-50 mm; baíva 4326AW jako deska na
kuchy sk lince-p edloŽit vzomík dszénťl
2.1

+

'

souprava bude vhodná pro umístění do prostoru.
4

2.3.

V

běr alospo zg t í barsv.

180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šíkax V ška x hloubka)'
laminová devol íska min. 25 mm; hEny ABs 2'0 mm krcmě poličky a vnitnÍch dělících stěn
hrany cPL poliěky a vnitní dělícístěny; záda komody MDF 4 mm, kotvsno vruty min. 25 mm
Vnější dvíka P/L okrajová Šíká460-470' V ška 950{050, vnitní dvika UP rczměry šíka 460-470, v Ška700_750,
2 x šuplík celov suv s tlumením' nosnost min'45kg,šíka 900_950x140_160, hloubka 380-450
závésy dvíek s tlumen m dovgním psdvrtaná díry prc ukotvení poličgk po min' 5 cm
4x polička do krajních prostor + 2x polička do prostgdnÍho prostoru komody včstn podPěr polic s tmem na pilšroubování
9urošÍoubem 06,3mm
Úchyty rczteě min. 128 mm, matn ďrom' obl tval reKmk8ění nohy zátěŽové s klipém pro sokl
sokl laminovádevot ískamin'18mm,V Ška45_55mm; bezostn chhran; barva4326Awjakodeskanakuchy skélinc p edliŽit vzomÍk dezénťl
3.1

3.2.

777,06

1

rozméry' 6 ks 200 x 90 cm' 6 ks do dodávan ch l Žsk
pasivní antidekubitní matracs min. pro st6dní riziko vzniku dskubit , nosnost minimálně 17o kg
tvo ené studenou PUR pénou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustEnně pro azan zajišťujícíz novou tuhost alespo ve
z nách - hlava' tělo, paty' spodní stÍana matrace s progzy v místě polohování dílť,lťlŽka
Potah voděodoIn (min' 2000 mm vodního sloupce)' paropropustn , spodní slrana matrace z protikluzn ho mateÍiálu, snadno
pružn ve všech směrech, zip po cslém obvodu matE@, Pekryt s ochranou proti znečištění,spoje konlinuálně
'
zabral'iující prusaku ngčistot do jádra, mateÍiál potahu antibaKeriální, dézinfikovateln běžn mi Prosledky,
šíkaa délka matrace musí odpovídat Vnitním rozmérum ložnéplochy dodan ch lťJŽek, V ška matrac min. 14 cm
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rozpočet

P íloha Ó' 5 zD
Transformace domov sociáIních sluŽeb - dodávka nábytku
člslo

P'č. poloŽky Název poloŽky
3.3.

oolicé nád l žkÓ se zábudÓvánÝm

LED o*větlenim e zásuvkou na 22o V
rozméry: vrchní poli@:'lo0 x 25 cm(šíka x hloubka)
spodní police 100 x 20 cm
vzdál nost polic od sebe 25
lková V Ška40cm
technická specmkace: laminová d evot íská tl' 18 mm, hrany ABs 2 mm
na č Iní straně zásuvka se zaklepávacím kryt m a vypínačna světlo
zabudované osvětlení LEo 12 V, lod pásek v hliníkovém proÍilu min. d lka 500 mm; tÍafo zabudováné V polici
bez ostďch hÉn' oblé tvary min' r. 5 cm'
dodávka včetně kotvení a montáŽe na zeď

ks

sk Ůn na hvoienacké Dot ebv
5565 x 190-210 x 35-40 cm (šíkax V ška x hloubka); baNa: bilá
Korpus sk i ky LTD min. 16 mm' boky lakované; Dvika MDF min'

2,00000

4 E95,00

58 740,00

21.O4

71 075,40

ks

2,00000

4 358,00

8 716,00

2't,oc

10 546,36

1

cm'

I

4.1

mm lakovaná
6x stavitehá polilka Včetně podpěr polic s trnem na p išroubování suíoŠroubsm06,3mm
'16

chytrozteěmin.128mm,matn chrom,obl tvar; bezostr chhran,obl tvary,spodníhEnask íně'15cm nadpodlahou;

DodáVka Věetně kotveni a montáž6 na zeď
o

51

psaci slÍll
Pseci st l s ložn m prostorem' rozměry: '155-165 x 85 7 x 65-75 cm (šíkax v ška x hloubka); 3x stejn šuplík napÍavo'
rozměr šuplíku: šíka35-45 x v ška 1217 cm x hloubka 45-50 m; laminová devot íska min' 25 mmi Krycí deska stoIu tl' min'
36 mm, krycí deska pultu pro monitoí tl' min' 25 mm; hrany ABs 2'0 mm kíomě poličky a vnitní délicístěnai hrany cPL poličky
a Vnit ni délici stěnai záda sk íně MDF 4 mmi závěsy dvíek s llumením; šuplíky kuliěkov Blov suv s tlumením, nosnost min.
45 k9; chyty roztsě min. 128 mm, matn chrom, obl tvaí včetně v suvu pro klávesnicii uzamykatelné šuplíky jgdním klíčgm;
bez ostn ch hían, krycí deska stolu poloměr > 10 a < 20 cm; barua t sšgli' p edložit Vzomik dezén

ks

3,00000

8 775,00

26 325,00

2'1,OO

31 853,25

10

5.2.

kanceláfuká židle
Barua: potah modri' antracit n6bo ěem , konstrukce tmavá; v Škově stavitelná min' od 50 cm do 55 m; K íŽ kovov chrom;
Nosnost min. 120 kg; synchronní mechanika, zátěŽová koleěka z nylonu (5 ks); V škově staviteln područky, bez
podhlavníku; síťovaná zadní část' podsBdák textilní; bez ostÚch hran' oblé tvary

ks

3,00000

3 585,00

1o 755,00

21,00

'13

11

5.3.

sk

ks

4,00000

5 996,00

23 992,00

21,OO

29 030,32

ks

2,00000

25n,

5 154,00

21,OO

62. ,U

í ka na dokumentaci

a lékv

(šíka x v ška x hloubka) v ška a hloubka musí b l zachována z dťrvodťrvyužití vlasního nábytku,
rechnická spscmkace: laminová d evot íska min. 18 mm, hrany ABs 2,0 mm kromé polilky a vnitní d lícístěna, hrany cPL
poličky a Vnitní dělící sténa' záda sk íně MoF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm' záVěsy dví ek s tlumen m dovením' homí

013,5

85-95 x 185 x 50 cm

dvíkaplná,rozmérV}'škamin.95-105x1/2šílryskÍně, spodnídvíkaplná'rozměrv ška550$50x1/2šíkysk iné'
p sdvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 3x stavitelná polička včetné podpěr polic s tmem na p šÍoubování eurcšÍoubsm
u6'3mm, chyty roztoč min' 128 mm, matn chrom' obl tvar' rehifikačnínohy zátéŽov s klipem pro sokl' sokl laminová
d evot íska min. 18 mm, v ška 45-55 mm' uzamykatglná (homí i dolní dvíka stejn klíč),bez ostďch hran, oblé tvary; barva
t

12

6.1.

eše pedloŽit vzomík dezénťl
'

odkládací stěna s botníkem 90

spodní boxy na obuv rovnoměrné rozdělené, Rozměry: botník 90-95 x 40-45 x 40-45 cm (Šíkax v ška x hloubka)' VěšákoV
panel 90-95 x 145_150 cm (šíkax v Ška), celková v ška s panelu s botníkem musí b t stejná jako u položky 6'2.
Laminová d evot íska min' 25 mm, híany ABs 2'0 mm, záda botníku MDF 4 mm' kotveno vruty min. 25 mm, věŠákov panel
v etně 3x t íramenn}' věšák, t íramenn ďromov věšák na dva vruty, bez ostďch hran, oblé tvary' dodávka včetně kotvoní a
montáŽe na zed'| barya teše pedložit Vzomík dezén
'
6.2.

Rozměry:90-95x185x50m(šíkaxV škaxhloubka),v škaahloubkamusíb tzachovánazdŮvod

vyuŽitíVlasního

laminová d evot íska min. 25 mm' hrany ABs 2'0 mm kromě poliÓky a vnitní délícístěna' hrany cPL poličky a vnitní
sténa, záda sk íně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, rozměry dví ak P/L homích 2Ev šky Šíka1/2 šíkyskíně'
'
spodní P/L '1l3 V šky x šíkal/2 šíkysk íně; závěsy dvísk s tlumen m dovením' p edvEtné díry pro ukotvení poliček
5 cm, 4x stavite|ná poliÓks Věetně podpěr poljc s tmem na p išroubování eurcšroubem o6'3mm, ďyty roáeě min. 128 mm,
chrom, obl tvar' rektifikaění nohy zátěŽové s klipém pro sokl' bez ostn ch hEn' oblé tvary

-
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P íloha č. 5 zD
Transformace domov sociálních služeb - dodávka nábytku
P.č.
14

číslo
položky
6.3.

čéhí p ložlry

Název položky

MJ

mnoŽstVí

odkládací sk ijl í00

ks

2,O0o0c

6 765,00

'13

530,00

21,04

16 371 30

100-105 x 200.210 x 60-70 cm (Šíka x V ška x hloubka), laminová d evot íska min' 25 mm, hrany ABs 2,o mm kromě poličky a
vnit ní dělícístěna' hrany cPL poliěky a vnit ní dělícístěna, záda sk ínéljlDF 4 mm, kotveno Vruty min. 25 mm, závésy dví ek s
tlumen m dov ením
p edvratné díry pro ukotvoní poliěek po 5 cm'4x tavitelná polička věetně podpér polic s tmem na p išÍoubování eurošroubem

typijlie/mooerve''ouia

cena / MJ

Celkem

DPH

cena s DPH

o6,3mm, chytyroztečmin. 128mm,matn chÍom'obl tvar'rektifikačnínohyzátěžovéskliPemprosokl,uzamykatelná'do
V šky 9o0 mm nad podlahou musí b t bez zadní stěny, pop ' s dví ky' pro zp ístupnění niky ve zdivu; p e v robou nezbytné
zamě eni na stavbě; barua t eŠel'ip edložit vzomík dezénťr
15

64.

olechová sk ilt do zahradniho domku
90-95 x 1 95-200 x 40_45 cm (šíka x v ška x hloubka), Barua: p dloŽit vzomík barev' plechová sk íli uzamykatelná' nosnost
koípusu min. 300 kg' nosnost polic min' 60 kg, ocelové nohy sk íně' stavitelná v ška polic po min. 25 mm, uzamykatelná
(cylindrick zámek)

ks

2,00000

5 255,00

10 510,0C

21.OO

12 717.1(

to

6.13

klidovÝ vozík
95-100x68-75 X 110-120 cm (v ška Xšíkaxh|oubka),2 xvědro min' 17l sodkalovací m ížkou; 1 Xždímaěmopu;1 x p íchytka

ks

I,00000

7

5&,0C

7 5A4,OA

21,O0

9176,6,4

ks

2,00000

I't24,OA

14 24E,00

21,OO

1t 240,OE

ks

2,00000

6 309,00

12 618,00

21,00

15 267 .7t

ks

I,OOO00

29 918,00

29 918,00

násady,1xnosiěvakusklopn

Díl:
17

2
'1.1.

80_120l;2xkoš(p ihrádka);1xpodpéramopu,4xplastov

DNZ Bystré' Polička ul. Mánesova
1 |G i|de|ni stu| + 2x stul s vÝ ezem
1 ks _ 160-170 x 78-88 x 75-78 cm (d;|ka x

_

nárazník,

nábytek

623 676,00

Šíkax V ška)

75'.1286.28

2 ks 80-85 x 80_85 x 75-78 cm (délka x ši ka x v}iška)
deska stolu lamino min. 36 mm' naráŽecí hrana ABs tl. 2,0 mm se zaoblen m tvarem, podnož kovová min' 70 x 70 mm' nohy a
podnož stolu upraveny tak' aby ke stolu mohl pijet vozíěká/kočár' bez ostn ch hran' oblé tvary; barya 34137RV jako deska
kuchyně, p edloŽit vzorník dezénťr
_

Dolravinová sk í
Potravinová sk í pevná st ední dělícípolice + 2x dví ka
Rozměry; 200_210 X 55_60 X 40-42 cm (v Ška x šíkax hloubka)'
laminová d evot íska min. 25 mm; hÍany ABs 2,0 mm kromě poličky a Vnitních dělícíchstěn; hrany cPL poličky a vnitní dělícÍ
stěnyi záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min' 25 mm; závěsy dví ek s tlumen m dov ením; p sdvrtané díry pro ukotvení
poliěek po min' 5 cm; 4x stavitelná polička Včetně podpěr polic; chyt rozteč min' 128 mm, matn chrom, obl tvar; rektifikaění
nohy zátěžovés klipem pro sokl; sokl laminová d evot íska min' 1 8 mm' v}'ška 45_50 mm; barya 341 37Rv jako deska kuchyně'

18

p edloŽit vzornik dezénťl
19

2.1

s

dací souDrava íx t ísedák+ 'lx dvoisedák
sedací souprava t isedák 2'10-220 x 80-90 x 80_90 cm (šíkax v Ška x hloubka)'
sedací souprava dvo]sedák 140_150 x 80_90 x 80-90 cm (šíkax v Škax hloubka),
Technická specifikace t ísedáku:
Robustní s dák je ze smrkového rámu' studená polyuretanová pěna' Mezi korpus a vrchní potahovou látku je vložena
polyuretanová pěna potaŽená ěalounick m rounem' opěmé poIštá e jsou Vyplněny polyuretanovou pěnou. snímatelné,pEtelné
látkové éalounéni sedák opěrn ch polštá a podÍuěek' sedací souprava bude ÚloŽná. sedací souprava i k esla budou vhodná
pro umístění do prostoru.

'

Technická specifikace dvojsedáku:
Robustni sedák je ze smrkového rámu' studená polyuretanová pěna. Mezi korpus a vrchní potahovou látku je Vložena
polyuretanová pěna potažená čalounick m rounem' opěrné polštá e jsou vyplněny polyuretanovou pěnou' snímat lné' pratelné
látkové ěalounění sedák , opěm ch polštá ťr a podruěek' sedací souprava bude r1loŽná' sedací souprava i k esla budou vhodná
pro umístění do prostoru'
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Transformace domovťr sociálních služeb - dodávka nábytku
P.č.

číslo
položky

Název položky

MJ

oolohovaci relaxačni k eslo

20

V ška sedadla:

množšďí typové/modelové označenípoložky

cena / MJ

Celkem

DPH

cena s DPH

ks

2,00000

20 604,00

41 20A,OO

21,OO

49 861,68

ks

2,00000

1

1 703,00

23 406,00

21,OO

24321,2e

ks

12,00000

't2624,00

151 488,00

21,OO

183 300,48

10 788,00

129

21

't56 641

50_55 cm

celková V ška: 110-120 cm
celková šíka] 85_90 cm
Šika mezi opěradly na ruce: 50-55 cm
Hloubka sedadla: 50-55 cm
Délka zádové opěrky: 65-80 cm
Délka podnoŽky: 45-50 cm
lvlax' hmotnost uživatele: 120 kg (v základní poloze 150kg)
Napáiení: 220Vl 50Hz
Nlateriál: syntetická kť]Že
plir polstíování: PUR-pěna, rouno
El' polohování k esla: 2 motorové k eslo s nezávisl m polohováním zádové opěrky i podnoŽky

V
21

2.4

komoda

'180-190 x 95-105 x 45-50 cm (šíka x V ška x hloubka)'
laminová d evot íska min. 25 mmi hrany ABs 2'0 mm kromě poliěky a Vnitních dělících stěn
hrany cPL poličky a Vnit ní dělícístěny; záda komody lvlDF 4 mm' kotveno vruty min' 25 mm

vnější dví ka P/L okEjová šíka 460-470' v ška 950_1050' Vnitní dvíka L/P rozméry šíka 460-470, v ška 700-750,
2 X šuplík celov suV s tlumením' nosnost min.45kg,ší ka 90o-950x140_160, hloubka 380-450
závěsy dví ek s tlumen m dov ením p edvÍtané díry pro ukotvení poliček po min' 5 cm
4x poliěka do krajních prostor + 2x poliěka do prost ednÍho prostoru komody věetně podpěr polic s trnem na p iŠroubování
eurošroubem o6'3mm
chytyrozteěmin'128mm,matn chrom'obl tvari ÍektiÍikaěnínohyzátěžovésklipemprosokl
sokl |aminová d evot íska min. 18 mm' V ška 45_55 mmi bez ostďch hran; barua 34137RVjako deska kuchyně, p edloŽit
Vzomík dezénl:l
22

šatnísk

ít1 oolicová

s nástavcem. 3xzásuvkou a soklem

í

85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šíka x v ška x hloubka) sk
85-95 x 200_210 cm' nástavec 85_95 x 50_55 cm' sokl 4'5-5,5 cm;
celková V ška sk íně se soklem a nástavcem 265-275 cm
laminová d evot íska min. 25 mm' hrany ABs 2'0 mm kromě poliěky a Vnitní délícístěna
hrany cPL poliéky a vnit ní dělicí stěna, záda sk íně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm
rozméry šuplíktj: 3 ks v ška 14_20 x Šika 85-95, hloubka 40_45, šuplíky kuličkov celov}isuv s tlumením' nosnost min. 45
kg,2ávésy dví ek s tlumén m dov ními dVí ek plná st ední ěást P/L; dVi ka nástav P/L podle rozměr nástavce; p edvrtané
díry pío ukotvení poliček po min' 5 cm, 5x polička stavitelná Véetnépodpěr polic s tÍnem na p išroubování euroŠroubem 06,3mm
- police umístěné Vlevo
chromová šatní tyč Vpravo prŮměr min. 25 mm' stěna 0,8 mm věetně dvou drŽákť]
chyty rozteč min' 128 mm' matn chrom' obl tvar' rektifikační nohy zátěŽové s klipem pro sokl
sokl laminová d evot íska min' 18 mm, v Ška 45-55 mm, bez ostďch hran; baNa olše' p ed|ožit vzomík dezénŮ
P ed V robou provést zamě ení na stavbě

šátni Škí celodolicovl

85-95x265-275x45-50 cm (šíka

x

V ška x hloubka) sk

ks
Íli 85-95 x 200-2'l0

cm' nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4'5_5'5 cm'

celková v Škask íně se sokIem a nástavcem 265_275 cm laminová d evot íska 25 mm, hrany ABs 2,o mm kÍomépoličky a
Vnit ní délícisténa' hrany cPL polaěky a Vnitlní dělícístěna, záda sk ínéMDF 4 mm, kotveno Vruty min' 25 mm
závěsy dVí ek s tlumen m dov ením' 1x šuplík kuličkov celov suv s tlumením, nosnost min' 45 kg, rozměr šíka 85_95 x V ška

40-60(v škašuplíkumusíb tshodnásesou temv škyt í ŠuplÍkupoložky3.1')xhloubka40-45cm'pedvrtanédírypro
ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička staviteIná věetně podpěr polic s tmem na p išroubování eurošroubem 06'3mm'
chfomová šatni tyč pruměr 25 mm' stěna 0'8 mm Včetnédvou dÉák r:lchyty rozteě 128 mm' matn chrom' obl tvar,
'
rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová d vot íska min' 18 mm' v ška 45_55 mm, bez ostďch hÍan; barva
olŠe' p edložjt vzornik dezénťl
P ed v robou provést zamě ení na stavbé
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24

Ha'gv.{p1w jÍ]
3.3.

matnce

ks

'12,0000c

4 009,0c

56 028,0C

15,00

u432,20

ks

12,00000

4 895,m

58 740,00

2l,00

71 075,4(

ks

2'000ď)

.l 368,m

8 716,00

21,OC

10 546,36

psaci shll
Psací st l s loŽn m prostorem, rozméry: 1 5565 x

ks

3,0000c

8 775,m

26 325,00

21,O4

3t 853,25

rozměry, 12 ks 200 x 90 cm,
TyP: pasivní antidekubitní matrace min. pro stední riziko vzniku dékubit , nosnost minimálně 17o kg
Jádro: tvo ené studenou PUR pénou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustEnně proszan zajišťujícíz novou luhosl alespo ve
t ech z nách _ hlava' tělo, paty' spodní straná matEce s proazy V místé polohování díl lť]žka
Potah voděodoln (min' 2000 mm vodního sloupce), paropropustn , spodní strana malrace z protikluzného mateÍiálu, snadno
snímateln , pruŽn Ve všech směrech, zip po celém obvodu malrace' pskryt , s ochranou proli znečišténí,
spoje kontinuálně
sva ované zabÍa ující prusaku nečistot do jádra, matériál potahu antibaKoriální' dszinÍikovateln běŽn mi prostedlq,
rozměr šíkaa délka matÍá musí odpovídat vnitním rozměrum loŽné plochy dodan ch ll]žek, V ška matracs min' 14 cm

za

3.4.

oollce nad luŽko se zabudovan m LED osvátlenlm . záBuvkoÚ n. 22o
rozměry: vrchní police:100 x 25 cm(šíka x hloubka)

v

spodní po|icé 100 x 20 cm
Vzdálenost polic od sebg 25 cm' celková v šk8 40cm
technická speciÍikace: laminová devot íska tl' 'l8 mm, hrany ABs 2 mm
na ěelní straně zásuvka sa zaklepávacím krytgm a vypínaě n8 svétlo
zabudované osvétleníLED 12 V, led pásek v hliníkovém ProÍilu min' délka 500 mm; tr8Ío zabudován v polici
bez ostďch hran, oblé tvary min' r. 5 cm,
dodávka včetně kotvení a montáža na zeď
26

4.1

sk

i]'l

na hvoionické oot ebv

55-65 x 19o-2'í0 x 3540 cm (šíkax V ška x hloubka); barva: bílá
Korpus sk í ky LTD min. 16 mm' bolq lakovan ; Dvíka MDF min. 16 mm lakovaná
6x stavitolná polička včetně podpěr polic s tmem na PiŠroubovánísurošroubém 06,3mm

chytroztečmin.128mm,matn chrom'obl tv8r bszostďďhÍan,obl tvary,spodníhEnask íně15cm nadpodlahou;

oodáVka včgtně kotvení a montážg na zeď
27

5.1

28

5.2.

kancelá ská Žldle

ks

3,00000

3 565,00

10 755,00

21,00

13

29

5.3.

slcll'lka na dokumentacl a lékv

ks

4,OOO00

6 996,00

23 992,00

21,00

29 030,3t

85 7 x 650-750 cm (ší(a x v ška x hloubka); 3x stsjn Šuplíknapravo,
rozméršuplíku:šíka35-45xv ška12{7cÍnxhloubka45-50cm; laminovádevot ískamin'25mm; Krycídgskastolutl'min.
36 mm, krycí deska pultu Pro monitor tl. min' 25 mm; hrany ABs 2,0 mm kromě poliěky a vnitní dělícístěna; hÍany cPL poličky
a Vnit ní dělícístěná; záda sk íně MDF 4 mmi záVésy dvígk s tlumením; šuplíky kuličkov celov suv s tlumením, nosnost min.
45 kgi chyty roáeč min. 128 mm, matn chrom, obl tvar; věetně V suvu pro klávssnici; uzamykatgln šuplíky j6dním klíčsm;
bez ostr ch hran, krycí deska stolu polom r > 10 a < 20 cm; barua l ešeli, p edloŽit vzomík dszénťl

Barva: potah modn , antracit nebo čsm , konstruk tmavá; v škovéstavitelná min. od 50 m do 55 cm; Kížkovov chrcm;
Nosnost min' 120 kg; synchrcnní mechanika, zátěŽová koléčka z nylonu (5 ks); V škově stavitéhépodručky, bez
podhlavníku; síťovaná zadní část, podsedák textilní; bez ostÚch hran, oblé tvary
85-95 x 185 x 50 cm (šíkax V ška x hloubka) v ška a hloubka musí b t zachována z d vodťl vyuŽití vlasního nábytku,
Technická spgciÍika@: laminová d evot íska min. í8 mm, hrany ABs 2,0 mm kromě poličlq a vnitni dělícísténa, hrany cPL
poličlq a vnitní dělícÍ stěna, záda sk ín MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvíek s tlumen m dovsním' homí
dví ka plná, rozměr v Škamin. 95_105 x 1/2 šíky sk íně, spodní dvíka plná, rczměr v ška 550 50 r 1/2 šílrysk íně
'
p edvrtané díry pro ukotvení poliěek po 5 cm' 3x stavitelná poliěka včatně podpěr polic s tmem na pitšrcubování eurošroubem
o6'3mm, chly rczteě min. 128 mm, matn chrom, obl tvar, rsKifikačnínohy zátěžovés klipgm pro sokl, sokl laminová
d evot íska min' 18 mm, v ška 45_55 mm, uzamykatslná (homí i dolní dvíka stein klíč)' bsz ostďch hran, oblé tvary; baíva
l ešer1, psdloŽit Vzorník dezénil

boxy na obuv rcvnoměm rozdělené, Rozměry: botník 9Gg5 x 40-45 x 40-45 cm (šíkax v Ška x hloubka), Véšákov
90-95 x 145-1 50 cm (šíkax v ška), |ková V ška s panelu s botníkam musí b t stsjnájako u položky 6'2.
d evot íska min. 25 mm, hrany ABs 2'0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotvono vruty min' 25 mm, věšákov panél
Věetně 3x t ííamenn věšák, t íráménnchromov věŠák na dva vruty, b6z ostďch hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvsní a
montážs na zeď; baru8 t eše , p edloŽit vzomík dezénŮ
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člslo
položky
6.2.

Název položky

MJ

odkládací sk ítl í00

množstvÍ

typoré/modeiové ozriačenÍ poloilcy

cena / MJ

Celkem

ks

2,00000

6 765,00

't3 530,00

ks

2,00000

5 255,00

10 510,00

DPH

cena s DPH

2',t,oo

16 371,3C

21,OO

12 717 .1C

(ši ka x V ška x hloubka), laminová d evot íska man. 25 mm' hrany ABs 2'0 mm kÍomě poliěky a
ní délícistěna' hrany cPL poliěky a Vnit ní dělícístěna' záda sk ině MDF 4 mm, kotveno VÍuty min' 25 mm' záVěsy dví ek s
tlumen m dov enim
p edvÍatné díry pro ukotvení poliček po 5 cm,4x tavitelná polička Včetně podpěr polic s trnem na p išroubování eurošroubem
100_105 x 200-210 x 60-70 cm

vnat

o6'3mm, chytyroztečmin'128mm'matn chÍom'obl tvaÍ'rektifikačnínohyzátěŽovésklipempÍosokl'uzamykatelná,do
v šky 900 mm nad podlahou musí b t bez zadní stěny, pop ' s dví ky, pro zp ístupnění niky Ve zdivu; p e v robou nezbytné
zamě ení na stavbě: barua t ešeli p edložit vzorník dezénťl
32

64

plechová sk

i

do zahradniho domku

90-95 x'195_200 x 40-45 cm (šíka x v ška x hloubka)' Bafoa: p edloŽit vzorník barev, plechová sk íli uzamykatelná, nosnost
korpusu min. 300 kg' nosnost polic min' 60 kg' ocelové nohy sk ině, stavitelná v Škapolic po min' 25 mm' uzamykatelná
(cylindrick zámek)

00x68-75x110_120cm(v škaxšíkaXhloubka)'2xvědromin. 17l sodkalovací m íŽkoui 1xŽdímačmopu; 1xp ichytka
násady,1Xnosiěvakusklopn 80-120l;2xkoŠ(p ihrádka):'lxpodpěramopu,4xplastov nárazník'
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Transformace domov sociálních sluŽeb - dodávka nábytku
DNR

ul. Hlavní ks

2,04

3Src,m

7 946,00

21,OO

9 614,6t

ks

2,00

.tO413,m

8o 826,00

21,O0

97 799,4e

komoda

ks

4,00

11

7(E,fi

46 8't2,00

21,O0

úu2'52

šatní skfitl

ks

'l2,oo

151 488,00

21,OO

'183

Šatnlsk ilt oollcová s náatavcgm a aoklom
85-95 x 265_275 x 45-50 cm (šíkax V Škax hloubka) sk ílt 85-95 x 20o-2'l0 cm, nástavsc 85-95 x 50-55 cÍn, sokl 4,5-5,5 cm;
celková v ška sk Íně se soklem a nástavcom 265_275 cm, laminová d vot íska 25 mm, hrany ABs 2,0 mm kÍomě poličlq a
vnit ní délícísténa, hEny cPL poliěky a vnilní dělícístěna, záda sk íně MoF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dví k s
tlumon m dov ením, pedvrtané díry pro ukotvoní poliěek po min. 5 cm, 7x polička věetně podp r polic s tmem na pišíoubování
euroŠroubem o6'3mm' chÍomová šatní tyě prumér 25 mm, sténa 0,8 mm včetnédvou drŽákťl, chyty roásč 128 mm, matn
chrom, obl tvar, rektiÍ]kalní nohy zátěŽov s klipem pro sokl, sokl laminová d avot íska í8 mm, y ška 45-55 mm' min.nosnost
45k9'p dloŽitnav běÍ6druhťldekoru,ostatnÍ:bezostr chhran,p adv ÍobouProvéstzamě enínastavbě,barevnéprov dBní
t aše

ks

12,@

109 356,00

21,0C

'132320,76

x 90-'l00 x 75-78 cm (d x š x v)' deska stolu lamino 36 mm, naÍáŽécí hrana ABs tl. 2,0 mm se zaoblen m lvarem,
masiv min. 70 x 70 mm,nohy stolu spojeny.H" v áuhou, oslatní bez ostďch hran, obl lvary'barevné provodgní:tašo

ííxt ísedák + 1x dvousedák + íx k $lo
tíssdák210-220x80-90x80-90cm
(šxVxh),dvojsgdák140-150x8o-9ox8o-9ocm
sedací souprava

90 cm (š x v x h), kombinace d evěné nohy a područky,

(béŽová, šedá, vínová)
36

2.3

sedací část čalouněná

-

(Šxvxh),kes|o8o-9ox8o-9ox80-

buk, V běr barvy čaloun ní ze 3 variant

ovot íska25mm,hranyABs2,0mmkrom poliěkyavnitníchd lících
stěn, hrany cPL Poličky a vnitní dělícístěny, áda komody MDF 4 mm, kolveno vruty min. 25 mm, závěsy dvíek s tlumen m
dov oním,šuplíky kuliČkov celoyi'suv s tlum6ním' min. nosnost min' 45 kg,pédvrt. díry pro ukolvoní poličok po min' 5 cm,4x
polička do krEních prostor + 2x po|ička do pÍosti prostoru komody včetně podpěr polic s tmem na pišroubování ouroŠroubem
o6,3mm, chyty rozteč 128 mm' matn chrom' obl tvaÍ, rgktiÍikačnínohy zát Žové s klipsm Pro sokl, sokl laminová devot íska
18 mm' v ška 45-55 mm
béz ostn ch hran,p ed v robou provésl zamě ení na stavbě,barevn provgdsní:t sŠe
'ostatní:

180-190x95-105X45-50m(dxšxv),laminovád

37

3.1

38

3.2

3.4

65-95 x 265-275 x 45-50 cm (šíkax v ška x hloubka) ski'í 85-95 x 200-210 cm, nástavéc 85-95 x 50-55 cm' sokl 4,5-5,5 cm;
lková v ška sk íně se soklsm a nástavcém 265-275 cm, laminová dsvot Íska 25 mm, hEny ABS 2,0 mm krom poličky a
vnit ní dělícístěna, hrany cPL poličlry a Vnitní délícístěna' záda sk íně MoF 4 mm, kotveno vruty min' 25 mm, závésy dvíek s
tlumen m dov ením, šuplíky kuličkov @loyisuv s tlumgním' min.nosnost 45 kg,p advÍtané díry pro ukotvoní poliěsk po min' 5
cm, 5x polička včetně podpér polic s tmem na p išíoubováníurošroubém o6,3mm, ďrcmová Šatnítyč Prum r 25 mm, stěn8
0,8 mm věetn dvou drŽák , t]chyty rozteě 128 mm' matn chrom, obl tvgr, reKifikačnÍ nohy zátéžovés klip m pro sokl, skl
laminová devot íska 18 mm, v ška 45-55 mm, PedloŽit na v bér6 druh dekoru,ostatní: bez oslďch hían,psd v robou
prcvést zamě ení na stavbě' barevn provedoní t eše

LoŽná plocha: 4 dílná loŽná plocha, vnitní rozměry min. 2o0 x 88 m, lakovan rám s kovov mi sitěmi odnímatgln mi bsz
nástrojé, alektricky polohovateln zádov a stehsnní díl (samostatně i současné), moŽnost prodlouŽoní lužka, rczměry l Žka
šíkamil.1 06 cm - poŽadavsk na pr jszdnost z pokoje na toíasu
El. nastavite|ná v ška loŽné plochy, dolní vrať max' 25 cm, homí r]vEť min. 80 cm
Čeb l Žka: pevná, d evéná, p írodní světlé d svo
PostÉnice: v polovině délené, bez prostgdního sloupku, 4 V Škovépozics, spustitglné, s Pojislkou proli nechlénému spušténí
nesmí v žádnépoloze pesahovat p dorys l žka z dr]vodu prťrjezdnosti z pokojg
Podvozsk: 4 pojezdová kolečka o pruměru minimálně 75 mm
kolečka umísténá pod ložnou plochou tak' aby nepssahovala p dorys l žka v Žádné pozici z d vodu pÍ jezdnosti z

l

ks

opaten ochranou proti nechtěnému polohovánÍ s mechanick m ámkém, umoŽ ující polohování zádového a
dílu (samostatně i současně)nosnost minimálně 20o k9,
musí spl ovat nomu Óst't oogo1_z-sz' doložit platn m certiÍikátem
Žka:
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PoloŽkov

rozpočet

P íloha č. 5 zD
_
Transformace domovri sociálních sluŽeb dodávka nábytku
P.č.
4A

čÍslo

polotky
3.5

metmcé

ks

12,OO

4

669,00

56 028,00

15,00

64 432,20

ks

'!0,00

7 769,@

77 690,00

21,O4

94 004,90

ks

10,00

2244,OO

22 440,OO

21,OC

27 152,44

ks

2,OO

2 B34,OO

5 664,00

21,00

6 E5E,2

ks

2,00

E

758,m

17 516,00

21,00

21

1

696,92

Typ: Pasivní antidekubitnÍ matrace min. pro st ední riziko vzniku dekubit nosnost minimálně 170 kg
'
Jádro: tvo ené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně pro ezané zajišťujícíz novou tuhosl alsspo vs
t gch z nách - hlava, tělo' paty, spodní strana matrace s proezy v místě polohování díl l žka
Potah voděodoln (min. 2000 mm vodního sloupcs), paropropustn , spodní strana matra z protikluzného materiálu' snadno
snimateln pružn V6 všoch směÍ6ch, zip po @lém obvodu matra@, p ekryt , s ochranou Proti zngéištění'spojg kontinuálně
'
sva ované zabra ujicí prusaku noéistot do jádra' materiál Potahu antibaKsriální, dezinÍikovateln běžn mi prostgdky,
rozměr šíka a délka matra musí odPovídat vnitním rozměrum loŽné plochy dodan ch I žék,v ška matracé min. í4 cm
41

3.9

k eslo
pevná d avěná konstrukcs z masivního buku, čalounéno zátěŽovou zdravotnickou látkou, hygienická mezeE mgzi sedákem a
opérákem, la|ounění opěráku a sedákuje snímalelné,šíka70-80 cm,V ška (podle polohy opěradla) 98 - 114 cm,hloubka (dle
napolohování) 78 - 132 cm'v ška sedáku max. 47 cm'nosnost 150 kg, barva potahu:béŽová se vzoíem nebo oranŽová se
Vzorsm nebo vínová se vzorem

42

3.10

sk ijíka se zrcadlem
60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl), barua: bílá,korPus sk ít1ky LTD 16 mm' boky lakované'dvíka MDF 16 mm lakovaná na ěelní
straně zÍcadlo' 2x polička věgtně podpěr polic s tmem na p išÍoubování ouroŠroubem o6,3mm' chyt Íoáeě 128 mm' matn
chrom, obl tvar,ostatní; bsz ostďch hran, oblé tvary'dodávka včetně kotvéní a montáŽe na zeď

43

4.1

skfitl na hvoaenické oot ebv

60-70 x 100-110 x40 cm (š xv X h), barua: bílá'koÍPus sk íliky LTo'16 mm, boky lakováné,dvÍka MDF 16 mm lakovaná' 3x
polička věstně podpěr polic s tmem na piŠroubovánígurošroubgm o6,3mm, chÉ roáeě 128 mm' matn chÍom' obl
tvar,ostatní; bez ostďch hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvoní a montáŽe na zgď

Í na hvoienické

44

4.3

sk

45

4.5

teleskooick!Í oanvan
leleskopiďá zástěna otoěná

ks

2,00

7

72 ,

15 452,00

21,OO

'18

46

5.1

osací st l

ks

2,OA

7 783,00

15 566,00

21,OO

18 834,8

47

5.2

kancelá ská ŽidIe
V Škovénastavitolná' min. od 45 cm do 55 cm, 109l34 x 6os9 x 5'1$1 v ška x Šikax hloubka, čsm potah' k íŽ o@l,
'
nosnost min' 120 kg' bez podhlavníku, povné nebo uiškově nastavitelné područky' sÍťovaná zadní část' podsedák
textilní'synchronní nebo houpací mechanika, rozměry sedáku v ška 45 - 55 cm, šíka 45 - 55 cm' hloubka 45 - 50 cm

ks

2,OA

3 585,00

7 170,00

21,00

oot ebv

90-'l00 x 45-55 x 200-210 cm (š x h x v)'baNa: bílá,koÍpus sk í ky LTD 16 mm, boky lakované' hrany ABs 2,o mm kromé poličky
a Vnit ní dělícísténa' hrany cPL po|ičky a vnitíní dělícísténa, záda sk íně MDF 4 mm, kotveno vruty min' 25 mm, dvíe posuvn
s tlumen m dov ením' pedvrtané díry prc ukotvení poliček po 5 cm, 5x poliČka včetně podpér polic s lmem na piŠroubování
ourošÍoubem 96'3mm' rBktifikační nohy zátěžové s kliPem pro sokl,sokl |aminová devot íska 18 mm, V ška 45-55 mm

s t - rameno otoěné 220-230 cm, použité tkaniny jsou z ngholavého materiálu s antibakteriální
pravou,rozmér závěsu: 220-310 x '|25-190 cm (š x V)'materiál ramene zástěny: hliník s doplliky z nsrezavéjícíocgli a kvalitního
plastu zpevněného skeln mi vlákny,snadné čjstění a desinfekcé,barua: v b r z - oEnŽová, žlutá, zslená
ložn prostor' 3x šuplík uzamykateh , 155-'l65x65-75x85_87cm - šíka x hloubka x V ška, laminová dovot íska 25 mm' krycí
déska stolu tl. 36 mm, krycí dgska stolu pro monitoÍ 25 mm' hrany ABs 2,0 mm kromě poličky a vnitní děIící stěna' hrany cPL
polička a vnitní dě|icí stěna, záda MoF 4 mm, závěsy dvíek s tlumením' šuplíky kuliěkov @lov suv s tlumením, nosnost min'
45 kg' chyty rozteč 1 28 mm' matn chrom' obl tvar' vě' v suvu na k|áVasnici, bez ostr ch hran, provsdsnÍ tešs

šíkax

v ška, laminová

d evot íska 1 8 mm' hrany ABs 2,0 mm komě poličky a vnitní
sténa' hrany cPL poličky a vnitní dělícístěna, záda MDF 4 mm' závěsy dví ek s tlumon m dovením, pedvrtan díry pro
polič k Po 5 cm, 5x polička včetně podpér polic s tmem na pišroubování' raKiÍikační nohy zátěžovés klipem Pro sokl,
laminová devot íska 18 mm, V Ška45-55 mm, provedsní teŠe
0 cm -

hloubka x

ks
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,3e
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Položkov rozpočet
P íloha ě. 5 zD
Transformace domov sociálních služeb - dodávka nábytku
Hálev.eotb*y

P:č]

l'ffi

komoda
120-'l30x3040x70-80 cm - Šíkax hloubka x v ška, laminová devot íska 25 mm, hrány ABs 2,0 mm kromě vnitních dělícich
stěn' hÍ8ny cPL poliěky a vnitní dělícístěn8, záda MDF 4 mm, kotv no vruty min. 25 mm, závásy dvísk s tlumsn m dovením,
P edvÍtané díry pro ukotvéní poliček po 5 cm' Šuplíkkuličkov célou suv s tlumenín, nosnost min' 45 kg, 2x poliěka do krajních
prcstoÍ + '1 x polička do stedního prosotoru komody, včetně podpěr polic s tmgm na pišroubování, chyty roáeč 128 mm,
matn chrom, obl tvar, reKiÍikačnínohy zátéžovés klipém Pfo sokl, sokl laminová dsvot íska 'l8 mm, v ška 45-55 mm, bez
ostďch hran, provedení t eše

49

5.4

50

5.6

s

5'l

6.1

odkládací stěna s botníkem

52

6.2

dačka

trojsedák, kombinace d evén ď nohou a područek sna d Bvěn ď nohách, pévná konstrukG z masivního deva, pod sedací
částíložn prostor, sedací ěást Čalouněná, rczméry 220-240 x 90-95 x 90-95 - Šíkax hloubka x v ška, pohodlné a kornforlnÍ
sezení' čalounění - látka - v běr 26 3 dekoru
botník 90-95x 40_45 x 40_45 cm- šíkax v ška x hloubka' v šákov panel 90-95 x 160_165 cm _ šíka x v ška, lková V ška s
panglu s botníkem musí b t stejná jako u položky 6'2.' laminátová devot íska 25 mm' hrany ABs 2'0 mm, záda botníku MDF 4
mm, kotveno Vruty min. 25 mm' věšákov Panel vč' 3x t íramsnn věšák, na dva vruty, bsz ostďch hran, oblé tvary, provedgní

t

ks

1,00

12

289,m

12 2A9,OO

21,0C

't4 869,6S

ks

1,0c

21 9(I',OO

21 903,00

21,O4

26 502,63

ks

2,OC

2577,@

5 154,0C

21,OA

6 236,34

ks

4,0c

6 270,0C

25 080,0c

21,O4

30 346,80

ks

í'00

5 255,0C

5 255,00

21,OO

6 358,5t

ks

2,OA

7 564,00

15 16E,00

21,OO

18 353,2

ks

2,00

662'40íJ

13244,OO

21,OO

16025,24

ešeli

odkládacl skaÍ 90

9o-95x 40_45 x 200-21 0 cm - šíkax hloubka x v ška, laminátová dsvot íska í 8 mm, hrany ABs 2,0 mm kromě poličky a vnitní
dě|ící stěny' hrany cPL poličky a vnitní dě|ící st na, záda sk ínéMDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, ávěsy dvíek s
tlumen m dov ením' pedvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm' 5x polička včotně podpér polic s tmem na pišoubování,
chromová šatní tyě pruměr 23 mm' stěna 0,8 vě. dvou dÉák
chyty Íozteč 128 mm, matn chrom, obl tvar, r eKmk8ění nohy
zátěŽové s klipem pro sokl, sokl laminová d evot íska 18 mm, V ška 45_55 mm, pfovedení teŠe

,

53

6.3

olgchová skfi do zthradniho domku
polimvá, uzamykatehá, rozméry 90-95 x 195_200 x 40-45
zglená, nosnol polic min. 50 ko' stavitelná v' šk8 polic'

54

6.8

rlklldovÝ vozik
95-100 x68-75x 110-120 cm (V

násady,1xnosičvakusklopn
55

6.9

(Šíkax v ška x hloubka), V běf barsv

_

světl6 šědá, tm8vě šodá,

škaxšíkax

hloubka)' 2 xvědro min' 17l s odkalovací m ížkou; 'l xŽdímač mopu; 1 x p íchytka
80_120l;2xkoš(pihrádka);1xpodPěramopu,4xplastov
náÍazník,

multifunkční vozÍk
gkonstrukce vozíku z océli něrgz nebo chrom pEva konslrukce' 4 otočná kolsčka s ochranou proti nárazu, 2 koléčka s
brzdou' pedálov mschanismus otvírání vík, jednoduch uchycsní pytl , célková nosnost voziku 50 - 70 kg' dva dŽálry vaku
objemu 80

6.1'l

m

-

120 litru
2'l

x 40-45 x 200-21 0 cm (šíkax hloubk8 X y Ška)' laminátová dovot íska 25 mm, hrany ABs 2,0 mm krcmě poličky a
stěny, hrany cPL poličky a vnitní dělícístěny, zádá sk íně MoF 4 mm, kotveno vruty min' 25 mm, závěsy dvÍek s
dov ením,šuplíky kuličkov colov suv s tlumením, nosnost min. 45 k9, pedvrlané díry pro ukotvéní poliček po 5 m,
poliěká věetně podpěr polic s tmam na pišroubování, ďyty roáeč128 mm, matn ďlrom' oblti tvar, EeKmkační nohy
s klipem pÍo sokl bsz ostďď hran, oblé tvary, V ška 45_55 mm, prov dsní tsšol'i
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Transformace domovri sociálních služeb - dodávka nábytku
P.č.

DiI:

58

čÍslo
Název
položky

4

poloŽky
í .l59

DNR Svitaw. ul. Zadni - nábvtek
sk st l

1.1.

kuchv

2.1

sedací souDrava (íx tfisedák + lx dvousedák + íx kfuslo

200-210 x 90-100 x 75_78 cm (d x Šx v), deska stolu lamino 36 mm, narážecíhEna ABs tl. 2'o mm se zaoblgn m tvaíem,
podnož másiv min' 70 x 70 mm,nohy stolu spojsny
v áuhou' ostalní bsz ostďch hran, oblé tvary, baÍevné provedgní:buk
'H"

lisedák210-22oxa0-90x80_90cm

(šxvxh),dvojsedák140-150x80-90x80-90cm

90 cm (Š x v x h)' kombinace d evěné nohy a podruěky,

sedací část čalouněná

_

buk,

v

(šxVxh)'keslo80-90x80-90x80-

't 376752,73

145'00

9/3,UU

7 946,00

21,00

2,00000

rro 413,00

E0 E26,00

21,00

9l

ks

4,00000

í't 703'@

46 It2,00

21,O0

56642,52

ks

'12,00000

12624,@

í5í488'00

21,O4

183 300,48

ks

12,00000

9 í'l3'0o

109 356,00

21,00

132320,76

KS

Z,UUOUU

ks

aJ

9 614,6

t99,4e

běr barw čalounénízo 3 vaíiant

(béŽová' šedá, vínová)
2.3

komoda

devot íska 25 mm' hrany ABs 2,0 mm kromě poličky a vnitních délících
stěn' hr8ny cPL poliěky a vnitní délícístěny, záda komody MDF 4 mm' kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvíek s tlumen m
dov ením,šuplíky kuličkov celov suv s tlumením, min. nosnost min, 45 kg,p edvrt' díry pro ukotvgní poliček po min' 5 cm,4x
polička do krajních pÍostor + 2x polička do pÍost . prostoru komody včetné podpér polic s tmém na piŠroubováníéurošÍoubem
o6,3mm' chyty rozteě 128 mm' matn chrom, obl tvar, rektifikaénÍnohy zátěŽové s klipem pro sokl' sokl laminová d evot ísk8
18 mm' V ška 45_55 mm
bez ostďch hÍan,p ed v robou provést zamě ení na stavbě, barevné provedoní:buk
'ostatní:
180-'190 x 95-105 x 45-50 cm (d x š x v)' laminová

60

3.1

šatnísk íit

ski

85-95 x 265-275 X 45-50 cm (šíkax V ška x hloubka)
85-95 x 20o-2'l0 m, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sold 4,5-5,5 cm;
lková V ška sk íně se soklam a nástavcem 265-275 cm' laminová d evot íska 25 mm' hrany ABs 2'0 mm kromě Poličky a
Vnitní délícísténa' hrany cPL poličky a vnitnÍ déIícísténa' záda skíně MDF 4 mm, kotveno vruly min. 25 mm, závésy dvígk s
tlumen}im dov enim' Šuplíkykuliěkov @|ov suv s t|umením, min'nosnost 45 kg,p edvrtané díry pro ukotvení poličgk po min. 5
cm' 5x polička vč6tně podpěr polic s tmem na p išroubování eurošrcubem o6,3mm, chromová šatní tyě prťrmér 25 mm' stěna
0'8 mm věetně dvou dnŽák
chyty roáeě 128 mm, matn chrom, obl tvar, reKifikačnínohy zátěžové s klipom pro sokl, sokl
laminová d evot iska 18 mm, v ška 45-55 mm, p adloŽit na v běí 6 druh dekoru,ostatní: bgz ostďch hr8n'p ed V robou
provést zamě ení na stavbě, barevné provedení buk

'

61

Šatnisk i Dolicová s náslavcem a soklem
a5-95 x265-275 x 45-50 cm (šíkax v ška x hloubka) sk í 85-95 x 200_210 cm' nástavec 85_95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm;
lková v ška sk íně se soklem a nástavcem 265-275 cm' laminová d evot íska 25 mm, hrany ABs 2,0 mm kromě poličky a
vnit ní dělícÍ stěna, hrany cPL poliěky a vnitní délícísténa, záda sk íně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm' závěsy dvíek s
tlumen m dov ením, p edvrtan díry pÍo ukotvení poliěek po min. 5 cm, 7X polička včgtné podpér polic s tmem na p išroubování
eurošroubgm o6,3mm, chíomová Šatnítyě pruměí 25 mm' stěna 0'8 mm včetně dvou drŽák
' chyty roáeč 128 mm, matn
chrom,obl tvar,rsktiÍika nínohyzátěŽovéskliPemprosokl,sokl laminovád evot ískaí8mm,V ška45-55mm,min,nosnosl
45 k9' p dložit na vt'běr 6 druhťl dekoru,ostatní: bez ostr ch hran,ped v rcbou Provést zamě oní na stavbě, bargvné provedoní
buk

31

Ložná Plocha:4 dílná loŽná plocha, Vnitní rozméry min. 200 x 88 cm, lakovan rám s kovov mi sítěmi odnímateln mi bez
nástroje' eleKÍicky polohovateln zádov a stshsnní díl (samostatné i souěasně)' moŽnost prodlouŽení l Žka, íozm ry l Žka
šíka max,106 cm - poŽadavek na prujozdnost z pokoje na terasu
El' nastavitelná siška loŽné plochy' dolní vrať max' 25 cm, homí vEť min' 8o cm
Čeh l Žka: pevná, d svéná' p írodní světlé d evo
v polovině délené, bez pfostednÍho sloupku' 4 v škov pozice, spustitelné' s pojistkou píoti nechtěnému spuŠtěni,
nesmí v Žádné poloze pesahovat p dorys l Žka z d vodu prujezdnosti z pokoje
4 pojezdová koleěka o pr měru minimáln 75 mm
kol lka umístěná pod loŽnou ploďou tak, aby nepesahovala p dorys l žka v Žádné pozici z d vodu pr jezdnosti z

on ochranou pÍoti nechtěn mu polohování s mechanick m zámkem, umoŽlujíci polohováni zádového a
dílu (samostatně i současně)nosnost minimálně 200 k9,
musí spl ovat normu ÓsN 60601-2-52, doložit platn m certmkátem
lťrŽka: opat
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Položkov rozpočet
P íloha }' 5 zD
Transformace domov sociálních služeb - dodávka nábytku
46@,m

56 028,00

15,0C

u

10,0c

770

77 690,00

21,00

94 004,90

ks

10,00

224,U

22 440,OC

21,O4

27 152,40

53

3.5

malŤace
Typ: Pasivní antidekubitní matra min' pro stsdní riziko vzniku dekubilť], nosnost minimáln 17o k9
Jádro: tvoené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranné proozané zajiŠťující
z novou tuhost alespolŤ ve
t ech zÓnách - hlava, télo' paty, spodní strana matrace s proezy v místě polohování díl l žka
Potah voděodoln (min. 2000 mm vodního sloup@)' paropropustn , spodní stEna matracs z protikluzného matsriálu, snadno
snímateln , pruŽn ve Všech směrsch, zip po cglém obvodu matraca, p6kryt , s ochranou proti znďištění, spoje kontinuá|ně
sva ované zabra ujícÍprusaku neěistol do jádra, mateÍiál potahu antibaKsriální, dezinÍikovateln běžn mi Prosledky,
rczměr Šíkaa délka matrscé musí odpovídat vnitním rozměrum loŽné plochy dodan ch l Žek, V Škamatraca min. í4 cm

ks

12,00000

64

3.9

!@

ks

p vná d évěná konstruk@ z masivního buku, čalounéno zátěžovou zdEvotnickou látkou, hygieniďá mezeE mezi sedákem a
opěrákem, čalounění opéráku a sédáku js snímatelné,Šíka
70 0 cm,V ška (podl6 polohy op radla) 98 - 1'l4 cm,hloubka (dlg

'@

432,2C

napolohování) 78-'l32cm,v Škasodékumax'47cm'nosnost150kg,baÍvapotahu:béžovásévzoromn6booEnŽováse

vzoÍem

n

bo VínoVá se vzorem

65

3.10

skalllka se zrcadlém
60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl)' barva: bílá,korpus sklí ky LTD 16 mm, boky lakovan ,dvíka MDF 16 mm lakováná na čelní
strané zrcadlo, 2x poličk8 Včetně podpěr polic s tmsm na piŠroubováníeuroŠroubem o6,3mm' chyt Íoás 128 mm, matn
chrom, obl tvaí'ostatní:bBz ostn ch hran, oblé tvary,dodávka včétnékotvoní a montáŽe na zeď

6

4.1

3k

na hvoienické Dot ebv
60-70 x 100-110x40 cm (Š xVx h), baNa: bílá,korpus sk í ky LTD'l6 mm' boky lakované,dvíka MoF 16 mm lakovaná,3x
polička včetné podpér polic s tmBm n8 pišrcubování gurošíoub m o6,3mm, chyt roáď í28 mm, matn chrom, obl
tvar,ostatní: bez ostďch hran, oblé tvary, dodávka vě lně kotvgní a monláŽe na zeď

ks

2,04

2 EIX,O0

5 668,00

67

4.3

3k lil na hvolenlcké oot ebv

ks

2,m

o 756,m

17 516,00

21,OO

21 í94,3e

ks

2,OO

7

7?É,

15 452,00

21,OO

1E 696,92

ks

2,O0

77&!,m

'15

566,00

21,OO

18 834,86

ks

2,N

3 665,00

7170,OO

21,@

8 675,7C

í

90l00

x 45-55 x 200-21o cm (Š x h x v),barva: bílá,korpus sk íl1lv LTD 16 mm, boky lakované, hrany ABs 2'o mm kromě poličky
a vnit ní dělícísténa, hrany cPL poličky a vnilní d lícístěna' záda sk íně MDF 4 mm, kotvono vruty min. 25 mm, dví|'g posuvné
s tlumen m dov ním' pedvrtané díÍypro ukotvení poliček po 5 m, 5x polička včstně podpěr polic s tmem na pilšrcubovánÍ

2

t,00

6 858,2

eurošrcubem o6,3mm, rskliÍikaění nohy zátěžové s klipom pro sokl,sokl laminová d gvotíska 18 mm, V ška 45-55 mm
68

4.5

léleskoDick' DaÍavan
teleskopická zástěna otočná sst - raméno otoěné 220-230 cm, pouŽité tkaniny jsou z nsho|avého materiálu s antibakteriální
pravou,rozmér záVěsu: 220-3'í 0 x '125-1 90 cm (š x v),matériál ramene zástěny: hliník s doplllky z nsrgzavějící oceli á kvaliiního
plastu zpevněného skeln mi vlákny,snadné čistění a desinfskc ,barva: v bér z _ omnŽová, Žlutá' zelená

69

5.1

psacÍ

st

l

loŽn prostoí, 3x šuplík UzamykatBh

155{65x65-75x85_87cm - šíka x hloubka x V ška, laminová dsvot íska 25 mm, krycí
deska stolu tl. 36 mm' krycí dgska stolu pro monitor 25 mm' hrany ABs 2,0 mm kromě poličky a VnitÍní délícistěna, hrany cPL
polička a vnitní dělicí stěna, záda MDF 4 mm' závěsy dvíek s tlumením, šuplíky kuličkov c8lov suv s tlumsním, nosnost min.
45 kg' chyty rozteč 128 mm, matn chrom, obl tvar, vČ. \r' suvu na klávosnici, bez ostďch hran, provedení buk

7n

5.2

'

kancelá ská židlé

vškovénaslavitelná'min.od45cmdo55m,'109-134x60 9x5í 1 ,v škaxšíkaxhloubka, čam potah,kíŽoc l,
nosnost min' 'l20 kg, bBz podhlavníku' pevné nsbo v škově nastavitelné područky, sítbvaná zadní čÉst,podsodák
textilní,synchronní nebo houpací méchanika, rozměry s6dáku V Ška45 - 55 cm, šíka45 _ 55 m, hloubka 45 - 50 m
90-100x45-50x20o-210cm-Šíkaxhloubkaxv šká, laminovádevot Íska18mm'hranyABs2,ommkrcměpoličkyavnitní
dělícístěna, hrany cPL poličky a vnitní délícístěna, záda MDF 4 mm, ávěsy dvígk s tlumon m dovením, pedvrlané díry pro
ukotvéní polil k po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s tmsm na pišroubování, rektnkaěíí nohy zátěŽové s klipem pro sokl,
sokl laminová devot íska 18 mm' v Ška 45-55 mm, provedoní buk

ks
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Položkov rozpočet
P íloha é. 5 zD
Transformace domov sociálních sluŽeb - dodávka nábytku
číslo

P.č' položky Název položky
72

5.4

':Célkém

opÉ

cena s DPH

komoda
120-130x30-40x70-80cm-ší kaxhloubkaxV ška, laminovád evot íska25mm,hÍanyABs2,0mmkroměvnitníchdělících
stěn, hrany cPL poličky a Vnit ní dělícístěna, záda MDF 4 mm, kotveno Vruty min. 25 mm' závěsy dví ek s tlumen m dov ením'

ks

2,00

12 2A9,OO

24 578,00

21,O0

29 739,38

sedačka

ks

1,00

21 903,00

21 903,00

21,OO

26 502,63

ks

3,00

2577,@

7 731,OO

21,OO

9 354,51

ks

4,00

6 270,00

25 080,00

21,00

30 M6,8C

ks

1,00

5 255,00

5 255,00

t,00

6 358,55

p edvrtané diry pro ukotvení poliéek po 5 cm' šuplík kuliěkov lov suv s tlumenÍn, nosnost min' 45 kg, 2x polička do krajních
prostor + 1 x polička do st edního prosotoru komody' Věstně podpěr polic s trnem na p išroubování, richyty rozt é 128 mm'
matn chrom, obl}i tvar, r ktiÍikaÓní nohy zátěžové s k|ipem pro sokl' sokl laminová d evot íska 18 mm' v ška 45-55 mm' bez
ostďch hÍan, provedení t eše provedení buk
'
5.6

Íozkládací sedačka - trojsedák' na d evěn ch nohách' pevná konstrukce z masivního d eYa' pod sedací částítiloŽn prostor,
sedací část ěalouněná, rozměry 22o-24o x 90-95 x 90_95 (Šíkax hloubka x v ška) pohodlné a komfortní sezení' lalounéní látka - V běr ze 3 dekorŮ
74

ot

odkládací stěna s botníkem

botník90-95x40_45x40*45cm-šíkax v škaxhloubka'věšákov panel90_95x160-'165cm_šíkaXv Ška'celkováv škas
panelu s botníkem musi bt't stejná jako u poloŽky 6'2., laminátová d evot íska 25 mm' hrany ABs 2'o mm, záda botniku N4DF 4
mm, kotveno vruty mln' 25 mm, Věšákov panel vě' 3x t íramenn věšák, na dva vruty, bez ostÚch hran, oblé tvary, provedení
buk

odkládecí sk i 90
9o-95x40-45x200-210cm-ší kax hloubkaxv ška,|aminátovád evol íska18mm,hÍanyABs2'0mmkÍoměpoliěkyavnitní

75

délícistěny, hrany cPL poliéky a Vnit ní dělícístěna' záda sk ínéMDF 4 mm, kotveno Vruty min' 25 mm' závěsy dví ek s
tlumen m dov ením' p edvrtané diry pro ukotvení poliěek po 5 cm, 5x poliěka věetné podpér Polic s knem na pišroubování'
chromovášatnítyčprťlměr23mm,stěna0,8vč'dvoudržákťr,chytyrozteč128mm'matn chrom'obl tvar,reektiÍikačnínohy
zátěžové s klipem pro sokl' sokl laminová d evot íska 18 mm, v ška 45_55 mm' proved ní buk
Dlechová sk

76

í do zah adního domku

policová' uzamykatelná' Íozměry 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šíkax
zelená, nosnot polic min. 50 kg' stavitelná v ška polic

v

Ška x hloubka),

v

běr barev

_

2

světle šedá, tmavě šedá'

t7

6.8

klidov vozik
95-100x68-75x 110-120cm (V škax šíkaxhloubka),2xvědromin' 17l sodkalovací m ížkou; 1 xždímaémopu; 1 x p íchytka
násady'1xnosičVakusklopn 80-120l;2xkoš(pjhÍádka);1xpodpěramopu,4xplastov
náfazník,

ks

2,00

7 584,00

15 168,00

21,00

18 353,2

78

6.9

multifunkční vozík
gkonstrukce vozíku z oceli nerez nebo chrom pfava konstrukce, 4 otočná koleéka s ochranou proti nárazu, 2 koleÓka s
budou' pedálov mechanismus otvííánívík' jednoduché uchycení pytl Glková nosnost vozíku 50 - 70 k9' dva drŽáky Vaku
'
objemu 80 _ 120 litrťr

ks

2,00

6 622,00

13 244,OO

21,OO

16 025,24

21,00

21

79

6.1

1

x40_45x200-2'íocm(šíkaxhloubkaxV ška), lamjnátovádevot íska25mm'hranyABs2'0mmkroměpoliěkya
stény' hrany cPL poliěky a vnitní délicÍ stěny' záda sk ině MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm' závěsy dví ék s
dov enim,šuplíky kuličkov celov suv s tlumením' nosnost min' 45 kg' p edvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm'
4X poliěka Včetně podpér polic s tm m na pišroubování' chyty rozteě 128 mm, matn chrom, obl tvar' reektiÍikačnínohy
zátěŽové s klipem pÍo sokl bez ostďch hÍan, obIé tvary' v Ška 45_55 mm' provedení buk
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Položkov rozpočet
P íloha č. 5 zD
Transformace domov sociálních sluŽeb - dodávka nábytku
DX

'.;čísQ,

Díl
80

1

pqki.lkirl

5
1

DPH Zampach, ul. U obory, Letohrad - horni domek - nábytek

610 EE6,00

ildelni set malÝ

1,00000

g lz4,u)

9 724,OO

21,OQ

11766'04

ks

I,O000c

15 796,0C

15 798,0C

21,00

'í9'l15'58

ks

1,00000

40 5&t,m

45 583,00

21,O0

55 155,4!

Bedacl souDrava malá
nerozkládací do ''L''' 180í90x139-150x86-96 (šxhxv), dle Viběru z min. 5 dezén , v Škassdu 36 - 40, celočalouněná,
nerozkládací, kovové nohy, v plr1 HR péna
gD!E3gLg!@ imit8@ d eva dlo V běru z min. 5 dezénÍl
tglevizní stolek 120-140x40-5ox35-50 (šxvxh)' min. 'lx polico deska LTD 18 mm ol psná ABs 2 mm dokola, R2 mm, poliE:
LTD 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovov podpěrlry (z toho 2 s čípkem), sokl: LTo 18 mm, rélo pruběŽně, v = 8o mm
ustupuje 30 mm od zadní stl'any, vpedu ustuPuje 2 mm od hrany korpusu íeKiÍikovatgln , ávěsná 8k Íitka 90íoox11oí2ox35.
50 (šxvxh) otgvené s min. 2 policemi, LTD 18 mm, pedni hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní vidit lné hrany ABs o'5 mm, policé
: LTD 18 mm olepéné ABs 0'5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s Čípkem),áda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4
mm, vložéná v dráž , pisponkovaná kombinovaná pollcová skl 3 dvÍ ky 9o-'loox2oo-2íox35-5o (šxvxh) s homími a dolními
dvíky, uvnit s min. 3 policsmi, LTD 18 mm' podní hÍaná ABs 2 mm' R2 mm, ostatní Vidilelné hÍany ABs o,5 mm, polics: LTD
18 mm olepgné ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípk6m), záda: jsdnostranné lakovaná bílá MoF, 4 mm,
vložená V dráŽ p isponkovaná, dvíka: LTD 'l8 mm olepen ABs 2 mm dokola' R 2 mm, nábytkov závés (pant) s tluméním,
'
Lichytky kovové' prošroubované, sokl: LTo 18 mm, čalo prubéžné'v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní stÍany, vp edu ustupujs
2 mm od hrany korpusu EKifikovateln

ks

I,00000

í9 74í,00

19741.O4

21,OO

23 886,61

ks

2,00000

'l0 3í6'00

20 636,00

21,O0

24 969,5

ks

2,00ft)0

22C2,U

4 584,0C

21,OO

5 546,62

ks

1,00000

12 289,00

í2 289'00

21,OO

14 869,6!

ks

4,00000

5 502,00

22368,00

21,OC

27 É5,28

st

8o-90x75-85x80-90 (šxvxh), imitace deva dle v běru z min. 5 dezén fámové kovov podnoží, vrchní deska LTD 25 mm
olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s reKiÍikací+ 3x ádle 85_9ox42_5ox47-55x45-5o(v Ška,hloubka, v ška sodáku,
šíka), d evěná, sedák Čálouněn , potah na ssdáku snímateln , píatsln
81

2

l

|ldelnl 3ol YelkÝ

Str]l 'l40-150x75-85x80-90

(šxvxh), imita@ d ova dls v běru z min. 5 dszénl], Émovékovové podnoŽí, vrchní dgska LTD 25 mm
olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové' s reKifikací + 5x židl 85-90x42-50x47-55x45-5o(v
ška, hloubka' v ška
sedáku' šíka),d evéná, sedák čalouněn , potah na sedáku snímateln , prateln

sgdací souDrava

82

nérozkládací do "U", 310-320x181{90x86-96 (šxhxv), dle
ngíozkládací' kovové nohy, v plt1 HR péna
83

4

a4

v

běru z min. 5 dezén , V ška sedu 36-40, céločloun ná,

85

6

konfeÍenčnl stolek
100-110x5565x60-70 (šxvxh) imita@ dova dl6 u/běru z min' 5 dezén , s 'í policí pod vrchní dgskou, deska LTo 18 mm
olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm, policé: LTD 18 mm olepéné ABs o'5 mm' 4 kovové podpěÍky (z toho 2 s čípkgm)

86

7

komoda

a7

I

609 806,02

l(s

'120x1 05-'l

sÍ l ka

1 5x58-70 (Šxvxh),imita d eva dlg v běru z min. 5 dgz n
, rozdělená verlikálné na dvě části, v kďdé části 4
zásuvky (vzhlsdgm k Íozmědm pokojo b6z rczměrové tolsrance šíky),LTo 18 mm, p Bdní hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostalní
Viditeln hrany ABs 0,5 mm, záda: jednostranně lakovaná bílá MoF, 4 mm, vložená v dfážco, pisponkovaná, zásuvlq: korpus
LTD 18 mm, o|épeno ABs 0,5 mm dokola čélo- LTo 18 mm, olepeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm dno _ LTD min. 15 mm, bílg
lakovaná, pojszdnice - kovové rolničkové, částéěn V suv, sokl: LTD 1E mm, ěslo pruběŽné' v = 80 mm ustupujé 30 mm od
zadní strany' vp edu ustupuje 2 mm od hrany korpusu reKifikovataln

_

osací st l
'l20-130x73-90x70 0 (šxvxh) imitace d eva dle V běru z min. 5 dez n , sg 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABs 2 mm
dokola, R2 mm, korpus - LTD 18 mm, olepeno ABs 0,5 mm dokola, zásuvky: korpus - LTo 'l8 mm, olepeno ABs o,5 mm
dokola, čelo - LTD '18 mm, olépeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 15 mm jgdnostranně bíle lakovaná' pojozdni kovové rolničkové' částeěn v suv

židlg
Židlo s polstrováním' 85-9ox42-50x47-55x45-5o (V ška, hloubka,v ška sédáku, šíka),d ověná dlé yiběru z min. 5 dezén
sédák čalounén potah na sedáku snímateln , prateln
'

12
,
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Položkov rozpočet

P íloha ě.
Transformace domovri sociálních služeb - dodávka nábytku
P.č.

čÍslo
Název
položky

89

't0

90

13

91

14

šatnísk

5

zD

položky
vnit ním trezorem

72 426,00

21,OO

87 635,46

434p0

1spo

160 349, 1 0

I 806,00

39 464,00

21,O4

47 751,44

I,00000

5 313,00

5 313,00

21,OO

6 424,73

1,00000

5 E41,00

5 841,00

21,00

7 067,61

ks

6,00000

12 O71,OO

luŽko zdravotní el' polohovacÍ s matracÍ
min' 200x37-79x90 (šxvxh) v škově stavitelná, stavitelné postranics' el. polohovatslná' kol ěka' budy (bez rozměrové
toleranca)' 4 dílná loŽná plocha' vnitní rozměry min. 2o0 x 86 cm, lakovan rám s kovov mi sítěmi' Keré se dají oddělit,
glektÍicky polohovateln zádov a stehgnní díl (samostatně i současn ), nepolohovateln pánevní díl, odstup ování díl LP
minimálně o 1scm. Elektricky nastavitelná v ŠkaloŽn plochy 38 - 80 cm, ěgla l Žka zaoblená imita dsva dle V běru z min' 5
dezén ' Postranice pr běŽné - v Škovépozics, spustitelné' s poiistkou proti nechtěnému spuŠtění.4 pojezdová kolečka
samostatně bÉděná' pojezdová kolečka umístěná pod loŽnou plochou tak, aby nepesahovala p dorys ll]Žka V žádnépozici'
ovladaě opaten ochranou proti nechténému Polohování s mechanich m zámkem, umoálující polohování zádov ho a
stehenního dílu (samostatně i současné)nosnost minimálně 'l80 kg, l Žko musí umoŽlovat nouzové mechanické odblokování
zádového a stehenního dílu v p ípadě v Padku el' PÍoudu' HÍazda lakovaná' nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s v Škov
nastaviteln m emenom' L žko musí spll'lovat nomu ČsN 60601-2-52' doloŽit platn m cértifikátem' Matrace pasivní
antidekubitni matrace min' pro st ední riziko vzniku dekubitŮ, nosnost minimálně 'l70 kg, tvo ené studsnou PUR p nou s
hustotou min' 43 kg/m3, oboustranné proezané zajišťujícíz novou tuhost alespo Ve iech z nách - hlava, tělo, paty, spodní
strana matrace s pro szy v místě polohování díl l Žka, potah voděodoln , paropropustn spodní strana matEce z
'
protikluzného materiálu' snadno snímateln pružn ve vŠech směrech, zip p ekryt , v ška matía min' 14 cm.

ks

6,00000

23 239,00

komoda
1 80-1 90x1o5l 1 5x30'4o (Šxvxh)imitace d va dle v běru z min' 5 dezénť], rozdéléná na 3 části' Píostsdníčást 4 zásuvky,
krajní části s dví ky a uvnit každé 2 police, korpus: LTD 1B mm, pední hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní Viditoln hrany ABs
0'5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s ěípkem)' záda: ednostranně lakovaná
bílá MDF, 4 mm, vloŽená v drážce, pisponkovaná, dvíka: LTD 18 mm olepsné ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábyikov záv s
(pant) s tlumením, chytky kovové, prcšroubované' zásuvky: korpus - LTo 18 mm' olopeno ABs 0,5 mm dokol8, čelo - LTD 16
mm, olepeno ABs 2 mm dokola' R 2 mm, dno LTD min. 15 mmjednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolnič*ové'
ěásteěn V suv' sokl: LTD 18 mm, ěelo pr béŽně, v = 80 mm uslupuje 30 mm od zadní strany, vP edu ustupuje 2 mm od hEny

lG

4,00000

*E!!!!-E-!ls.E!ie!J

ks

Dsací st l í60

ks

ít1 s

12oy2oo-21ox5a-7o (šxvxh), imita@ d eva dle v běru z min' 5 dezénť/,uzamykatelná s vnitní uzamykalelnou p ihÍádkou na
nnosti dělsná polovinou' dvoudve ová' levá ěást 2 poli (Vzhledém k Íozmérum pokoj boz rozměrové tolerance šíky)+
kovová tyě na ÍamÍnka' pravá Óást 5 polic s uzamykatelnou pihÉdkou na cennosti, koÍpus LTD 'l8 mm' pední hrana ABs 2 mm'
R2 mm' oslatní vidit lné hEny ABs 0,5 mm' polic6: LTD 18 mm olepené ABs 0'5 mm dokola 4 kovové podpěíq (z toho 2 s
Óipkem), záda: jgdnostÍanné lakovaná bílá MDF' 4 mm' vloŽená v dÉžce,pisponkovaná' dvíka: LTD 'l8 mm olepené ABS 2
mm dokola, R 2 mm' nábytkov závěs (pant) s tlumoním, Úchytky kovové' pÍoŠroubované,sokl: LTD 18 mm, čelo prÍrběžné,v =
80 mm ustupuje 30 mm od zadnÍ stEny' vp odu ustupuje 2 mm od hrany korpusu reKifikovateln + nástavec 120x45-55x58-7o
(šxvxh) s 1 policí (vzhl6dem k rozměr m pokoje boz rozměrové toleÍance šíl(y)' korpus LTD 18 mm, pední hrana ABs 2 mm'
R2 mm' ostatní viditelné hrany ABs 0,5 mm' poli : LTD 18 mm olepené ABs 0'5 mm dokola 4 kovové podpěÍky (z toho 2 s
čípkem), záda: jednostranně lakovaná bílá MDF' 4 mm' vloŽená v drážce' pisponkovaná' dvíka: LTD 18 mm olepené ABs 2
mm dokola, R 2 mm' nábytkov závés (pant) s tlumením, chytky kovové' pÍošÍoubované

139

'

koÍpusu rektifikovateln

a,

120-130x80-90x35_45 (šxvxh) imitace d éva dl6 v běru z min. 5 dgzénťl' uzamykatehá t ídílná (vgrtikálně rozděleno. 3x
uzamykatelná dvíka' vnit každého dílu 3 police' korpus: LTD 18 mm, p6dní hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany
ABs 0,5 mm, police: LTD 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s ěípkem), záda: jsdnostÍanně
lakovaná bílá NiloF, 4 mm' vloŽená v dráŽce, PisPonkovaná, dvíka: LTD 'l8 mm olepBné ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkov
záVěs (pant) s tlumením, chytky kovové, prošroubované
93

16

160-'170x75-80x80_90 (šxvxh), imitace d eva dls V běru z min. 5 dezén v levé části prostoí na Pc, v pÍavé spodní ěásti
'
kontejner se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olepéno ABs 0,5 mm
dokola' zásuvky: korpus _ LTD 18 mm, olePeno ABs o,5 mm dokola, čelo - LTD 18 mm' olepeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm, dnc
LTD min. 15 mm jednostÍanně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, částeěn v suv

z

V Škasedáku 41 cm' max' v Škasedáku: 51 cm, hloubka sedáku: min: 46 cm, šíkasedáku; min. 55 cm' šifua sodáku_
ěást: min. 39 cm' koleěkov , regula@ v šky sedu, yiškově nastavitolné područky, áhlavník, synchronní mschanizmus s
aretací' nastavsní síly protiváhy sgdák čalouněn , opěÍák ze siťoviny, nosnost 130 kg,
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P íloha é' szD
Transformace domovri sociálních služeb - dodávka nábytku
,,'člslo

'
P;č: ;nqltiž1yl

19

Ňane@rc

':;ť"ill,ffi

sk l na dokumentacl a lÓkv velka
120Jl30x2o0'2l0x40-50 (šxvxh), imitace deva dlg v běru z min. 5 dezén , uzamykatglná, rozdělená polovinou, 5 Polic +
nábytkov tr zor s vnitním rozmérem 36x24x24 (šxvxh), korpus: LTD 18 mm' psdní hÍana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní vidilslné
hrany ABs 0'5 mm, police: LTD í8 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovov podpěrky (z toho 2 s čípkem), zádá: jednostranně
akovaná bílá MDF, 4 mm, vloŽgná v dráŽ@, pisPonkovaná, dvíka: LTD í8 mm olepen ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkov
závés (pant) s tlumením, chytky kovové' pÍoŠroubovan, sokl: LTD 18 mm, čelo pruběžně, v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní

ks

2,00000

70

,m

15 286,00

21,O0

18 496,0

stíany' vp edu ustupuje 2 mm od hÍany korpusu réktifikovateln

l

96

21

šatní sk

3 nástavcem
í20-130x200-210x58-70 (Šxvxh)imitacé d éva dle v běru z min. 5 dez n , d lená polovinou, dvoudvsová, dvgé posuvn , lsvá
police
+ tyč na ramínka kovová, Pravá část 5 polic, náslavec 12o-í3ox 45x58_7o (šxvxh), korpus: LTD í8 mm, pgdní
ěást 2
hrana ABs 2 mm, R2 mm' ostatní viditelné hrany ABs 0'5 mm, polic8: LTD 18 mm olopené ABs o,5 mm dokola 4 kovové
podpěrky (z toho 2 s ěípkem)' záda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vloŽgná v dÉŽcé,pllsponkovaná' dvíka: LTD 18
mm olepené ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkov ávés (pant) s llumením, chytky kovov , proŠroubované, sokl: LTD 18 mm,
ěelo pruběžně' v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní stíany, vpédu ustuPuje 2 mm od hrany koÍPusu rgKiÍikovatgln

ks

2,00000

ííE92'oo

237Up0

21,OC

2A77a,A

97

22

kanc lá ská kuchval s lednlci a d ezem
90x180x60 (šxvxh) Včetně lgdni , nerozov jsdnod ez, stojánková batsris, uzávíEtelná Íoletou, (b z rozmérov to|sEn6), min.
íx zásuvka, min'1x poli v homí ěásti' korpus: LTD 18 mm, pgdní hrana ABs 2 mm, R2 mm' ostatní viditelné hEny ABs o,5
mm, police: LTo 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpéÍky (z toho 2 s Člpksm), ásuvky: korpus - LTo 18 mm,
olepeno ABs 0,5 mm dokola, ěelo - LTo 'l8 mm, olepeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTo min. 15 mm jednostranné bíl6
lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové, ěástečn v suv, záda: jednoslíanně lakovaná bílá MDF, 4 mm, vloŽgná v dÉŽ ,
p isponkovaná' dvíka: LTD 18 mm olepené ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkov závěs (pant) s tlumením, chytlq kovové,
proŠroubované, sokl: LTD 'l8 mm, Čslo pruběžné, v = 8o mm ustupuie 30 mm od zadní stÍany, vpodu ustupuje 2 mm od hÍany
korpusu rektif ikovateln

ks

1,O00oc

14970,ú

14 970,00

21,O4

'18113,70

98

23

odkládací stěna s botníkem

ks

2,00@0

3 015,00

7 230,00

21,O0

I 748,3(

24

zahndnl nábvtek

ks

1,00000

tE (Ft,00

06í

21,OO

21 853,81

12o-13ox20o-210x40-50 (šxvxh) imitace deva dlB yiběru z min' 5 d6zén , 6x v Šák, botník_V ška 50 cm+í polics, korpus: LTo
18 mm' p ední hrána ABs 2 mm, R2 mm' ostatní viditelné hrany ABs 0,5 mm, Police: LTD 18 mm olépené ABs o,5 mm dokola 4
kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm, čelo pdb žně' v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní stEny, vp Bdu
ustupuje 2 mm od hrany koÍpusu reKiÍikovateln
-

sot

stťll +6Žid|í'rozměry: šíkaŽidle: 5865cm,V škaŽidle: 80_105cm,hloubkaŽidle: 45-50cm,délkastolu: 19o-2'locm'šíka
stolu: 1o5-'l20 cm, v ška slolu: 7045 cm, odolné proti povétmostním vliv m' dérovan kov
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Položkov rozpočet
Transformace domov sociálních služeb - dodávka nábytku
P.č.

číslo

položky Název

6
100

1

položky
446 Eí0'00

DPH Zampach, ul. U Biatlonu, Letohrad - dolni domek - nábytek

íz4,w

539 654,06

9 I24,Ot)

21,00

'11766,U

15 79E,00

15 798,00

21,00

't9115,5

1,00000

rts5E3,m

45 583,00

21,OO

55't55,43

ks

I,00000

19 741,0C

19 741,O4

21,OO

23 886,6'1

ks

2,00000

ío 318,@

20 636,00

21.00

24 969,56

konÍeŤenčnÍstolek

ks

2,00000

229'2,@

4 584,00

21,OO

5 546,64

12 289,OO

21,00

14 669,69

22

21,00

27 065,28

21,OO

12

iidelni set malÝ

l(s

1,00000

iídelní set velkÝ
st l140-150x75-85x80_90(šxvxh),imitaced evadlev běruzmin.5dezén
'Émovékovovépodnoží,vrchnídeskaLTD25mm
olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm nohy kovové, s rěktifikací + 5x židle 85-90x42-50x47-55x45-50(v
Ška' hloubka, V ška
sedáku, šíka)' d evéná' ssdák ěalouněn , potah na sedáku snímateln prateln

ks

1,00000

sedací souDrava

ks

80-90x75-85x80-90 (šxvxh)' rámové kovové podnoŽí, vrchní deska LTD 25 mm olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm nohy
kovové' s rektifikací+ 3x Židle 85_90x42-50x47_55x45-50(v ška' hloubka, v ška sgdáku' šíka),d evěná' sedák ěalouněn potah
'
na s dáku snímatsIn prateln
'

,a

stl:Jl

101

2

'

102

nerozkládací do "U"' 310_320x181_190x86-96 (šxhxv)'
pěna
103

4

104

5

v

ška sedu 36-40' celočalouněná' nerczkládací' kovové nohy,

v

pll'l

HR

sedacÍ souDrava malá
neíozkládaci do ''L'', '180-190x139-150x86-96 (Šxhxv),imita d éva dle V běru z min' 5 dezén , v ška sedu 36 - 40'
celoěalouněná, nerozkládací' kovové nohy' v pl HR pěna
qb]tsg9'Lg!ě!{imitace d éva dlg v běru z min, 5 dezénrj
televizní stolek 120-140x40-50x35_50 (šxvxh)' min. 1x polico deskg LTD 18 mm olépená ABs 2 mm dokola' R2 mm, police: LTD
'l8 mm olsponé ABs 0'5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem)' sokl: LTD 18 mm, čelo pruběŽně' v = 80 mm
ustupuje 30 mm od zadní strany' vpedu ustupuje 2 mm od híany koípusu reklifikovatoln , závěsná sk í ka 90-100x110-120x3550 (šxvxh) otevená s min. 2 policgmi' LTo 18 mm, pední hrana ABs 2 mm, R2 mm' ostatní viditélné hÍany ABs 0,5 mm' police
: LTo 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s ěípkem)' áda: jednostranně lakovaná bílá MDF, 4
mm, vlož ná v dÍážce'pisponkovaná kombinovaná poli@vá sk íli s dvílq 90-'100x200-210x35_50 (šxvxh) s homími a dolními
dvíky' uvnit s min' 3 policemi, LTD 18 mm, pední hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hÍany ABs 0'5 mm, police: LTD
'l8 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpérky (z toho 2 s ěípkem), záda: jednostEnně lakovaná bílá MDF' 4 mm,
vloŽ ná V díáž, p isponkovaná, dvíka: LTD 18 mm olepené ABs 2 mm dokola' R 2 mm' nábytkov záVés (pant) s tlumením,
Lichytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 18 mm, čelo pruběŽně' v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní stEny, Vp edu ustupuje
2 mm od hÍany korpusu rektifikovateln

105

100-110x55 5x60-70(šxvxh)imita devadlBuběru2min.5dez n
's1PolicíPodvrchnídoskou,deskaLTD18mm
olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm' polics: LTD 18 mm olepené ABs 0'5 mm, 4 kovové podpěrky (z toho 2 s čípksm)

106

7

komoda-ski

ka
12ox105l15x58_70 (Šxvxh)' imitace d eva dle v běru z min' 5 dézénÍ],rozděloná vértikálně na dvé čásli, v kaŽd části 4
(Vzhl
zásuvky
dem k rozměrť]m pokoje bez rozměrové tolerane šíky)'LTD 'l8 mm, p ední hÍana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní
viditelné hrany ABs 0'5 mm' záda: jednostranně lakovaná bílá MDF' 4 mm' vloŽená v dÍážce'pisponkovaná, zásuvky: korpus LTD 18 mm' olepeno ABS 0'5 mm dokola éelo - LTD 18 mm' olepeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm dno - LTD min. 'l5 mm, bíle
lakovaná' pojezdnice - kovové rolničkové, částsčn v suv, sokl: LTD 18 mm, čglo pr běžně' v = 80 mm uslupuje 30 mm od
zadní stíany' vp gdu ustupuje 2 mm od hrany korpusu ÍsKiÍikovatéln

ks

1,00000

12249,OO

107

8

osací st|]l

ks

4,00000

5 592,00

120_130x73_90x70-80 (šxvxh) se 3 zásuvkami' imitace deva dle V

dokola,R2mm'korpus-LTD18mm,olopenoABs0'5mmdokola,
dokola, čelo - LTD 18 mm' olgpeno
kovové Íolničkové,ěásteÓn v suv
108

ABs

b

ru z min. 5 dozén , deska LTo 25 mm olop ná ABs 2 mm
zásuvky:korpus-LTo18mm,olopenoABs0,5mm

8,OO

2 mm dokola, R 2 mm' dno LTD min. 15 mm jsdnostranné bíle lakovaná' pojezdnice -

I

10
s poIstrováním, 85-90x42-5ox47-55x45_50 (v ška, hloubka'V ška ssdáku, šíka),d evěná dle V běru z min. 5 dgzénťJ,
čalouněn , potah na sedáku snímatBln , prateln
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P íloha Ó.szD
Transformace domovri sociálních sluŽeb - dodávka nábytku
P.č.

člslo
položky

arc

10

110

1'1

111

't2

šatnl sk i s vnltnÍm trezo]em
'l20Ý0o'21ox58-70 (Šxvxh)' imitace d éva dle v běru z min. 5 dezén , uzamykatélná s Vnitní uzamykatelnou pihrádkou na
nnosti dělená polovinou, dvoudve ová, lévá čÉst2 police (vzhledgm k Iozměnjm pokojg bez Íozměrové tol Enca Šíky)+
kovová tyč na ramÍnka, pravá část 5 polic s uzamykatglnou pihrádkou na cennosti, korpus LTD 18 mm, pední hrana ABs 2 mm,
R2 mm, ostatní viditelné hrany ABs 0'5 mm, polics: LTD 'l8 mm olepen ABs o,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s
čípkem), záda: jednostÍanně lakovaná bílá MDF, 4 mm, VloŽená v dráž , Ptisponkovaná, dvíka: LTD í8 mm olepené ABs 2
mm dokola, R 2 mm, nábytkov závés (pant) s tlumením, chytky kovové, prošroubované, sokl: LTD 'l8 mm, č610 pr b Žn , v
=
80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vpedu ustupuie 2 mm od hrany korPusu rsKiÍikovateln + nastavoc í2ox45-55x58_7o
(Šxvxh) s 1 policí (Vzhledsm k rozmérŮm pokojg bez rozměrové tolerance Šíky),koÍpus LTo 18 mm, pední hrana ABs 2 mm,
R2 mm, ostatní viditolné hrany ABs 0,5 mm' polics: LTD 18 mm olepené ABs o,5 mm dokola 4 kovov podpěrky (z toho 2 s
čípkem)' záda: jednostranně lakovaná bílá MoF, 4 mm, vloŽoná v dráž@, paisponkováná, dvíka: LTD 18 mm ol pené ABs 2
mm dokola, R 2 mm, nábytkov ávěs (pant) s tlumením, chytky kovové, prošroubované

ks

6,00000

ks

6,ooooc

9

ks

6,00000

ks

osací sh]l í60

72 426,0A

2í'00

87 635,rlt

56 586,00

21,00

68 469,06

z7w,gt

16 434,00

15,00

18 899,1(

4,00000

I 868,m

39 4&1,00

21,00

47 75'1,44

ks

1,00000

5

E41,m

s 841,00

21,O4

7 067,61

osaci 3tÚl í20
120-130x75 5x8o-90(šxvxh)'imitaced evadlsv běruzmin.5dezén ,vlevéčástiProslornaPc,vpEv spodníčásti
kontejner se 3 zásuvkami, deska LTD 25 mm oleponá ABs 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olepeno ABs o,5 mm
dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olépeno ABs 0,5 mm dokola, č lo - LTo 'l8 mm, olopeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm, dnc
LTD min. 15 mm jodnostranné bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolniěkové, částečn V suv

ks

I,00000

5 5't7,0C

5 517'00

21,OO

6 675,5t

kancglá 3ká židle

ks

2,00000

3 909,m

7 938,00

21,00

9 604,9

luŽl(o s ÚloŽn m DŤoslorem
(2 zásuvky)2oo2'l0x5060x9o (šxvxh), imitae deva dle uiběru z min' 5 dezénŮ, loŽn prostor- 2 zásuvky na kol6čkách ( loŽn prostor na
l Žkoviny), LTD konstrukce 25mm' lamelov íoštvé V kyvn ch poudrech, nosnost í3o kg, moŽnosl nastavení tuhosti
st edov m stabilizaěním popruhgm, ze dvou stEn krycí desky na zeď LTD 18mm (1x ěolní deska' 1 x boční daska), zásuvky:
korpus - LTD 18 mm, olepeno ABs 0,5 mm dokola, čelo - LTD 'l8 mm, olepéno ABs 2 mm dokol8, R 2 mm, dno LTD min. 15mm,
iednostranně bíle lakovaná, na koločkách

matracé
200x14x90 PUR/HR st edně tvrdá s prateln m potahem (bez rozměrové lolerance), PURyHR stadně tvrdá s pEteln m polahsm'
nosnost minimálné 'l40 kg' tvo ané studsnou PUR pěnou s hustotou min.43 kďm3, potah Vod odoln , parcpropustn pružn
'
vo všech směrech, zip pekryt

112

14

komoda

15x3o-4o (šnxh) imitacg dsva dlé yiběru z min. 5 dezén , rozdélená na 3 ěásti, prostední část 4 zásuvky,
jní části s dvíky a uvnit kďdé 2 poli , korpus: LTD 'l8 mm, psdní hrana ABs 2 mm, R2 mm' ostatní vidite|né hEny ABs

'l80_1 90x1 05-1

k

0,5mm,police:LTD18mmolepen

12071,q

í'm

ABs0,5mmdokola4kovovépodpěrky(ztoho2sČípkem),áda:ednostrannélakovaná

bílá MoF, 4 mm' vloŽéná v drážce, Pisponkovaná, dvíka: LTD 18 mm olepené ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábylkov závěs
(pant) s tlumením' chytky kovové, proŠroubované, zásuvky: korpus - LTD 18 mm, olspeno ABs o,5 mm dokolá, čelo - LTD 18
mm, olepeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm, dno LTD min. 'í5 mm jgdnostranně bílo lakovaná, pojezdnice _ kovov rolniěkové'
částečn v suv' sokl: LTD 18 mm, čelo pruběŽně' v = 80 mm ustupujo 30 mm od zadní strany, vplsdu usiupujs 2 mm od hrany
korpusu ÍektiÍikovateln
'113

16

160-17ox75-80x80-90 (šxvxh)' imita@ d eva dlg uiběru z min. 5 déz n , v levé části prostor na Pc, v píavéspodní ěásti
kontejner ss 3 zásuvkami, deska LTo 25 mm olepená ABs 2 mm dokola, R2 mm, korpus LTD 18mm olgpeno ABs o,5 mm
dokola, zásuvky: korpus - LTD 18 mm' olepeno ABs o'5 mm dokola' čslo _ LTD 18 mm, olspeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm' dno
LTD min. 15 mm jednostranně bíle lakovaná, pojezdnice - kovové rolničkové' částečT V suv
114

17

115

18

v

ška sedáku 41 cm, max' v ška sedáku: 5í cm, hloubka ssdáku: min: 46 cm' šíkasedáku: min' 55 cm' šÍlka sedákusedací část: min' 39 cm, kolsčkové'régulace uiŠlqsedu, v škově nastavitelné područky, záhlavník, synďronní mschanizmus s
někalikanásobnou aretací, nastavení síly protiváhy sedák ča|ounén, opěrák zg síťoviny, nosnost 13o kg, dle v běru z min. 5
dezénťl
min.

60_70x200-210x4o-50 (šxvxh), imitacs deva dle v běru z min' 5 dgzén , uzamykatelná, rozd lená Polovinou, 5 po|ic + nábytkovt?
trezor s Vnit ním Íozmérem 36x24x24 (šxvxh), korpus: LTD í8 mm, psdní hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní viditeln hrany ABs
0,5 mm, poli : LTD '18 mm olepené ABs 0'5 mm dokola 4 kovov podpérky (z toho 2 s čípkgm), záda: jodnostranné lákovaná
bílá MDF' 4 mm, vloŽéná v drážce' plisponkovaná, dvíka: LTD 1 B mm olepsn ABs 2 mm dokola, R 2 mm, nábytkov závěs
(pant) s tlumením, chytky kovové' prošIoubované' sokl: L TD 18 mm, čelo prubě:Žně' v 80 mmustupuj6 30 mm od zadní
=
vp edu ustupuje 2 mm od hrany korpusu, rektifikovat ln

ks
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'10190,00

PoloŽkov

rozpočet

P íloha i. 5 zD

Transformace domov sociálních sIuŽeb - dodávka nábytku
číslo

P.č.
1

Název položky

položky

I7

í

množství

typové/modelové označenípoloŽky

cena / MJ

cena s DPH

DPH
21,0O

28 778.64

970,00

21,O0

18 113,70

3 615,00

14 460,00

21,00

'17

496,60

18 061,00

18 061,00

21 0A

2 1

853,81

2,00000

ks

1,00000

14 970,00

odkládací stěna s botníkem

ks

4,00000

zahradní nábvtek

ks

1,00000

s nástavcem

Celkem
23 784,00

892,00

ks

't 1

lšatní sk

21

MJ

zo-t so*zoo-z t o"s8_7o (šxvxh) lmitace d eva dle V běru z min- 5 dezén ' délená po|ovinou, dvoudve ová' dve e posuvné' levá
'120-130x 45x58-70 (šxvxh), korpus; LTD 18 mm, p ední
icast 2 pollce + tyě na ramínka kovová' pravá ěást 5 polic, nástavec
police; LTD '18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové
IhÍana ABS 2 mm' R2 mm' ostatni Viditelné hrany ABs o'5 mm'
podpérky (z toho 2 s éipkem)' záda: jednostranně lakovaná bílá l\4DF' 4 mm' Vložená v drážce, p isponkovaná, dvi ka: LTD 18
mm olepené ABs 2 mm dokola, R 2 mm' nábytkov záVěs (pant) s t|umením' chytky kovové' prošroubované, sokl: LTD 18 mm,
lčelo prťrběŽně V = 8o mm Ustupuje 30 mm od zadní strany, vp edu ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovateln
I

t

I

I

118

22

kancelá ská

kuchv s lednicí a d

ezem

'14

90X180X60 (šxvxh) V etné lednice, nerezov jednod ez' stojánková baterie' uzavíratelná roletou' (bez rozméÍovétolerance), min'
1x zásuvka, min.1x polace V horní části, korpus: LTD 18 mm, p ední hrana ABs 2 mm, R2 mm, ostatní viditelné hrany ABs 0,5
mm' police: LTD 18 mm olepené ABs 0,5 mm dokola 4 kovové podpěrky (z toho 2 s iípkem)' zásuvky: korpus - LTD 18 mm,
olepeno ABs o,5 mm dokola' čelo _ LTD 18 mm' o|epeno ABs 2 mm dokola, R 2 mm' dno LTD min. 'l5 mm jednostranně bíle
lakovaná, pojezdnice _ kovové Ío|ničkové,částečn V suv' záda: jednostranně lakovaná bítá MDF' 4 mm, v|ožená v dráŽce,
p isponkovaná, dví ka] LTD 18 mm olepené ABS 2 mm dokola' R 2 mm' nábytkov závěs (pant) s tlumením, chytky kovové'
sokl LTD 18 mm' ěelo prŮběŽně' v = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany, vp edu ustupuje 2 mm od hrany
rektiÍikoVatelnt7

1

I

120_130X200_210X40-50 (šxvxh)imitace d eva dle v béru z min' 5 dezénťr, 6x Věšák, botník-v ška 50 cm+] police, koÍpus: LTD
18 mm' p ední hrana ABS 2 mm, R2 mm, ostatní Viditelné hrany ABs 0,5 mm' poli@: LTD 18 mm olepené ABS 0,5 mm dokola 4
kovové podpěrky (z toho 2 s čípkem), sokl: LTD 18 mm' ěelo pn]běžně' V = 80 mm ustupuje 30 mm od zadní strany' Vp edu
ustupuje 2 mm od hrany korpusu rektifikovateln

1 20

st l

-

set

6 Židlí' Íozměry: šíka Židle] 58_65 cm, v ška Židle: 80_105 cm' hloubka Židle: 45-50 cm, délka stolu: 190-21o cm' ši ka
stoIu: 105_120 cm' V ška stolu: 70-85 cm' odolné proti povětrnostním Vliv m' děÍovan kov

I

+

dani
Základ

15%
15%

sníženouDPH

Snížená DPH
Základ

1 315

197 316,00

2r%

základní DPH

3 083 374.00

2L%

Základní DPH
Zaokrouhlení

647 508,54

5 243 638,54

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dí1číchčástí
Díl

Z kled pm
Enltanou DPH

Název

1

DNZ Bystré, Bvstré ul. Smetanova - nábytek

2

DNZ BYstré, Polička ul. Mánesova

- nábYtek

zátl8d prc
zákl.dnl oPH

DPH
celkem

Cena colkem

243 720

2A4 204

96 150

623 470

55

028

567 648

727 674

75r286

3

DNR svitaw. ul. Hlavní- nábvtek

430

Zr2

700 765

277 692

L342 669

4

DNR Svitaw, ul. Zadní- nábytek

430 272

728 933

2L7 608

r376753

5

DPH Žampach, ul. U oborv, Letohrad - horní domek - nábytek

739 434

37L452

98 920

609 806

6

DPH Žamoach' ul' U Biatlonu' Letohrad - dolní domek

L6 434

430 376

92 444

539 654

3 083 374

a44825

5 243 633

_

nábytek

í 315

Celkem
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