Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11
č. j. KrÚ 70916/2022

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále též jako „ZD“)
Veřejný zadavatel
Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P22V00000426
Profil zadavatele:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
Místo přístupu k zadávací dokumentaci: https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003865
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1.
2.

Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení.
Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.

Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 ZD), položkovém soupisu
prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a projektové dokumentaci (příloha č. 4 ZD).
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání dle
ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, a to s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím environmentálních
požadavků. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou zohledněny v
textu této zadávací dokumentace a v jejích přílohách.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
39200000-4 Zařízení interiérů
39120000-9 Stoly, skříně, psací stoly a knihovny
39130000-2 Kancelářský nábytek
39110000-6 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
37800000-6 Potřeby pro řemeslné práce
3. PŘEDPOKLÁDÁNA HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 9 550 000,- Kč bez DPH.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín plnění:
Místo plnění veřejné zakázky:

nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
Winternitzovy automatické mlýny – objekt budoucí Gočárovy
galerie
U Mlýnů, 530 02 Pardubice

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii.
Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 této ZD “formulář nabídky“.
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před
dnem zahájení zadávacího řízení.
5.1. Základní způsobilost
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle
§ 75 odst. 1 ZZVZ.
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Dodavatel tak předloží:







výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel
tak předloží oprávnění podnikat v tomto rozsahu:



výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje,
doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tedy alespoň doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a „Truhlářství,
podlahářství“.

5.3. Technická kvalifikace
Seznam významných dodávek
a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:
K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží
seznam významných dodávek (referencí) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
tohoto zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných
dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, termínu realizace a
identifikace objednatele.
b) minimální úroveň:
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 5 letech ode dne zahájení
zadávacího řízení realizoval (dokončil) 2 referenční dodávky, jejichž předmětem byla dodávka
nábytku z přírodního dřeva, každou v hodnotě alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.
5.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (§ 83)
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou,
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

5.5. Předkládání dokladů
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad,
je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
6. PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ DLE NAŘÍZENÍ RADY (EU)
2022/576
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (příloha “formulář nabídky“), že



není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
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že není dodavatelem, který je:
a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se
sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše, včetně
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty
zakázky, nebo společně s nimi.

7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.
7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale
akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (viz příloha “formulář nabídky“).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným
v této ZD a akceptací dodavatele, a to zásadně v elektronické podobě.
8. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
8.1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy
(příloha č. 2 ZD), v položkovém soupisu prací a dodávek (příloha č. 3 ZD) a projektové
dokumentaci (příloha č. 4 ZD). Projektovou dokumentaci a položkový soupis prací a dodávek
vypracoval Ing. arch. Petr Všetečka, ČKA 02635.
8.2. Zadavatel v příloze položkový soupis prací a dodávek stanoví technické podmínky a
podrobný popis položek v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 ZZVZ, které je dodavatel
povinen splnit. V případě jejich nesplnění bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.
8.3. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného
zadávání s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím environmentálních požadavků.
V případě desek na bázi dřeva (lamino desky) proto musí dodavatelé doložit jednak splněné
požadavky EN 14322 a jednak splnění limitů pro emise formaldehydu. Všechny dodávané
desky na bázi dřeva v podobě, v níž se používají v nábytkových výrobcích (tj. bez povrchové
úpravy, s nátěrem, krycí vrstvou, dýhováním), a jež byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi
formaldehydu, musí splňovat jedno z těchto kritérií:
a) musí být nižší než 50 % prahové hodnoty, což umožní jejich klasifikaci jako splňující
E1,
b) musí být 8.6. V souladu v případě polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) nižší než
65 % mezní hodnoty E1,
c) musí být nižší než mezní hodnoty stanovené normami organizace CARB fáze II nebo
japonskými „F-3 star“ nebo „F-4 star“.
Splnění tohoto požadavku se prokazuje čestným prohlášením dodavatele a:
a) pro E 1 protokoly o zkoušce provedené podle normy EN 717-2, EN 120, EN 717-1,
nebo podle rovnocenných metod, nebo
b) pro CARB výsledky zkoušky podle normy ASTM E1333 nebo ASTM D6007, z něhož
vyplývá, že tyto desky splňují mezní hodnoty pro emise formaldehydu fáze II stanovené
předpisem California Composite Wood Products Regulation 93120, nebo
c) pro F-3 star“ nebo „F-4 star“ prohlášením výrobce desky na bázi dřeva o splnění
mezních hodnot emisí formaldehydu podle normy JIS A 5905 (v případě dřevovláknitých
desek) nebo JIS A 5908 (v případě třískových a překližkovaných desek), přičemž se
doloží údaje o zkouškách provedených exsikátorovou metodou podle normy JIS A 1460,
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nebo předložením certifikátu o udělení Ekoznačky EU nebo jiné ekoznačky udělený v
souladu s ISO 14024 (Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení
typu I).
Dodavatel může splnění shora uvedených podmínek doložit jiným rovnocenným způsobem
(např. technický list použitého materiálu, certifikace VVÚD Praha, s. p., …)
8.5. U každého použitého odkazu na normy nebo technické dokumenty zadavatel umožňuje
nabídnout rovnocenné řešení.
8.6. Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při
zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale
předně ustanoveními příslušných obecně platných norem.
8.7. V souladu s ustanovením § 36 odst. 6 a § 97 ZZVZ umožní zadavatel prohlídku místa
plnění (dále jen „prohlídka“), a to za následujících podmínek:
Zadavatel zorganizuje prohlídku tak, aby se potenciální dodavatelé nepotkali. O každé prohlídce
bude vyhotoven protokol. Pokud bude při prohlídce sdělena informace, která nevyplývá ze
zadávacích podmínek, bude postupováno v souladu s § 98 (vysvětlení zadávací dokumentace)
a § 99 (změna či doplnění zadávací dokumentace) ZZVZ.
Termín prohlídky místa plnění si domluví dodavatel s kontaktní osobou zadavatele, kterou je
Ing. Jan Holík. tel.: +420 702 239 966. e-mail: 'holik@vcg.cz'.
9.

POŽADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1.
Nabídkovou cenu dodavatel uvede v podbarveném sloupci v soupisu prací a dodávek
(příloha č. 3 ZD). Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za
použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v
souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s
realizací předmětu veřejné zakázky (zejména související stavební práce). Cena může být
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na
uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.
9.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný soupis
prací a dodávek), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.
10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
10.1





10.2






Nabídka:
bude předložena v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.pardubickykraj.cz/,
bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka
v částech nabídky, kde bude účastník zadávacího řízení používat odborné termíny a
názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění,
bude obsahovat akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
bude obsahovat vyplněný položkový soupis prací a dodávek,
bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace,
prohlášení ke střetu zájmů).
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
formulář nabídky (viz příloha č. 1 ZD),
doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy
„formulář nabídky“ nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky,
čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (viz formulář nabídky),
souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky),
položkový soupis prací a dodávek (viz příloha č. 3 ZD).

11. LHŮTA, FORMA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK, KOMUNIKACE
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11.1. Lhůta pro podání nabídky
Nabídku doručte nejpozději do 25. 10. 2022 do 10:00 hod.
11.2. Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a § 107 odst. 1 ZZVZ stanovil pouze elektronickou
formu nabídek. Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pardubickykraj.cz/) vložením její elektronické podoby přes odkaz „poslat
nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.
11.3. Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je
povinen provést registraci v elektronickém nástroji.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu
elektronického podpisu.
V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím,
provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz; podpora@fen.cz
nebo tel. čísle +420 515 917 947; +420 538 702 719.
11.4. Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.
12. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.
13. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové
nabídkové ceny vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný soupis
prací a dodávek). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.
14. DALŠÍ PODMÍNKY
14.1. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány
postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 ZZVZ.
14.2. Zadavatel posoudil zadávací podmínky rovněž z pohledu zásady sociálně odpovědného
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prvky odpovědného zadávání
jsou zapracovány v technických a smluvních podmínkách.
15. PŘÍLOHY
Nedílnou součástí jsou následující přílohy:
1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy
3. Položkový soupis prací a dodávek
4. Projektová dokumentace
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 12. 9. 2022, č. R/1223/22
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Příloha č. 1 výzvy – Formulář nabídky

Formulář nabídky
1.1. Název veřejné zakázky
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo profilu

Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou
galerii II
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
dodávky
nadlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení
P22V00000426

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci č. j. KrÚ 70916/2022 na předmětnou veřejnou zakázku.
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Příloha č. 1 výzvy – Formulář nabídky

Formulář nabídky
Název veřejné zakázky
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo

(doplní dodavatel)

Číslo účtu

(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba

(doplní dodavatel)

E-mail

(doplní dodavatel)

Telefon

(doplní dodavatel)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Jméno, příjmení

(doplní dodavatel)

Funkce

(doplní dodavatel)
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem
v zadávací dokumentaci čj. KrÚ 70916/2022, tedy:
1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový
nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).
2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 5.2. zadávací dokumentace.
3. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 5.3. zadávací dokumentace.
Seznam významných dodávek dodavatele
dle bodu 5.3 zadávací dokumentace
Alespoň 2, každou v minimální hodnotě 1 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka nábytku z přírodního dřeva.

1.

Název a stručný popis předmětu dodávky, včetně uvedení použitých materiálů (zadavatel požaduje dodávku nábytku z přírodního dřeva)
Termín realizace dodávky

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Rozsah (v Kč bez DPH)

(doplní dodavatel)

Identifikace objednatele dodávky

(doplní dodavatel)
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Příloha č. 1 výzvy – Formulář nabídky

2.

Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni
Název a stručný popis předmětu dodávky, včetně uvedení použitých materiálů (zadavatel požaduje dodávku nábytku z přírodního dřeva)
Termín realizace dodávky

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Rozsah (v Kč bez DPH)

(doplní dodavatel)

Identifikace objednatele dodávky
Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni

(doplní dodavatel)
(doplní dodavatel)

Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU)
2022/576
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel
 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1
písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
 že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
 že není dodavatelem, který je:
a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán
se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)
výše,
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než
10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 70916/2022, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Smlouva č. doplní objednatel

„Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii“
uzavřená podle uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky:
Bc. Martina Pokorná nebo Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D. nebo Ing. Hana
Ledvinová nebo Ing. Jan Holík
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu: 220764571/0300
2. Dodavatel: bude doplněno před podpisem smlouvy
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v
……………. , sp. zn. bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu
o předání a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy
Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, bude doplněno číslo účtu, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109
odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat
objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje
zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
dodávky zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Dodávka vnitřního vybavení pro
krajskou galerii II“, evidenční číslo ve VVZ: Z2022-bude doplněno zadávané dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi objednatelem jako
zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této
veřejné zakázky.
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka atypických výrobků, nábytku a vybavení, úložných
systémů a manipulační techniky v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických
mlýnů v Pardubicích pro krajskou galerii a pro budoucího uživatele Východočeskou
galerii v Pardubicích (od 1. 1. 2023 Gočárova galerie, dále jen „uživatel“), včetně
koordinace poddodavatelů, zaškolení obsluhy, instalace a montáže, zprovoznění,
předvedení plné funkčnosti, dodání certifikátů, dopravy na místo plnění, dodání a
instalaci potřebných přívodů a rozvodů pro zabezpečení funkčnosti a provozu, prohlášení

o shodě, revizí (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) dle položkového soupisu prací
a dodávek, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Součástí předmětu této smlouvy je
rovněž poskytování záručního servisu za podmínek dle příslušných ustanovení smlouvy
a obchodních podmínek.
2. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit zejména:
a) co nejpřesnější přeměření prostor, do kterých bude zboží dodávat,
b) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
c) výrobu, instalaci a montáž zboží,
d) provedení potřebných revizí a zkoušek nutných pro řádný provoz zboží,
e) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to
1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
f) prokazatelné proškolení obsluhy včetně předání protokolu o zaškolení obsluhy,
g) kompletní dokladovou část 1x v listinné podobě (revize, zaškolení, protokolární
předání zboží do provozu objednateli)
h) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky
na vlastní náklady, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znění,
i) odstraňování vad díla po záruční dobu,
j) koordinaci poddodávek,
k) při dopravě a instalaci zboží zabezpečit ochranu podlahových krytin, profilovaného
podhledu, otvorových výplní, maleb a umělecké výzdoby budov, včetně
instalovaného vybaveni expozice před případným poškozením,
l) vzorky, technické listy a výrobní dokumentaci dle požadavků objednatele, uživatele a
zpracovatele projektové dokumentace,
m) spolupráci s dodavatelem stavebních prací, dodavatelem vybavení expozice
a dodavateli autorských děl.
3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu, parametrech a kvalitě dle specifikace předmětu
veřejné zakázky ze dne 12. 9. 2022, čj. KrÚ 70916/2022,dle projektové dokumentace,
kterou vypracoval Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt, TRANSAT architekti,
Havlíčkova 53, 602 00 Brno; transat@volny.cz; tel. 542 212 730; www.transat.cz, která je
nedílnou součástí příslušné zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávky zadávanou v otevřeném řízení a dle položkového soupisu prací a dodávek,
který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
4. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Dodavatel bere na vědomí a respektuje, že místem dodávky je národní kulturní
památka. Veškeré činnosti, které se dotýkají předmětu smlouvy, proto budou respektovat
omezení a rizika plynoucí z tohoto faktu.
Článek II.
Cena
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu
smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:
cena celkem bez DPH
,- Kč
DPH 21 %
,- Kč
cena celkem včetně DPH
,- Kč.

Položkový soupis prací a dodávek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele (zejména clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž,
instalaci, pojištění, likvidaci obalů, zabezpečení vhodné ochrany výtahu, záruční servis,)
vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v čl. I. této smlouvy včetně koordinace
poddodávek a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
3. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
4. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na
základě faktur vystavených v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě
a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
Článek III.
Termín plnění, místo plnění
1. Předmět smlouvy bude řádně splněn ze strany dodavatele nejpozději do 6 měsíců od
účinnosti smlouvy, a to podle podmínek dále uvedených v této smlouvě a v obchodních
podmínkách.
2. Dodavatel před dodáním a instalací předmětu smlouvy předloží technické podklady pro
dodávku (výrobní dokumentaci, vzorky výrobků, technické listy) objednateli k
odsouhlasení. Pokud budou ze strany objednatele výhrady, je dodavatel povinen
neprodleně je vyřešit a následně opět předložit ke kontrole a případnému odsouhlasení.
Dodavatel bere na vědomí, že doba, po kterou řeší uvedené výhrady, nemá vliv na lhůtu
pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel požaduje předložení veškeré výrobní
dokumentace a vzorků materiálů do 2 měsíců od účinnosti smlouvy, ke které se vyjádří
nejpozději do 14 dní.
3. Dodavatel se zavazuje průběžně objednatele informovat o průběhu výroby předmětu
smlouvy, a to na pravidelných schůzkách svolávaných objednatelem, kterých je
dodavatel povinen se účastnit. Dodavatel umožní kontrolu jednotlivých částí dodávky
přímo v prostorech dodavatele nebo jeho poddodavatelů a to uživatelem, zpracovatelem
projektové dokumentace a zadavatelem.
4. Lhůtu pro realizaci předmětu smlouvy dle odstavce 1 lze prodloužit pouze v případě, kdy
dodavatel nemohl realizovat předmět smlouvy z důvodů výhradně na straně objednatele
(například stavební nepřipravenost místa plnění). V takovém případě se lhůta pro plnění
přiměřeně prodlužuje o dobu, kdy dodavatel nemohl z uvedených důvodů předmět
smlouvy realizovat. Tímto nejsou dotčena další ustanovení této smlouvy.
5. Místem plnění předmětu smlouvy jsou Winternitzovy automatické mlýny, U Mlýnů,
Pardubice.
6. Předmět smlouvy se považuje podle této smlouvy za splněný, pokud zboží bylo: řádně
předáno včetně příslušné dokumentace, instalováno, zaškolena obsluha, provedeny
potřebné revize a protokolárně převzato objednatelem formou zápisu o předání a
převzetí.
7. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami
nebude považováno za řádné.

8. Smluvní strany jsou povinny do 14 dnů od uzavření smlouvy společně sestavit a
oprávněnými osobami ve věcech technických podepsat harmonogram plnění.

Článek IV.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat jedno dílčí plnění předmětu smlouvy, a to až do výše ½
celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH. Dílčí fakturaci je dodavatel oprávněn provést
u zboží, které bylo fakticky dodáno na místo plnění. Dílčí fakturace bude za uvedených
podmínek provedena k termínu odsouhlasení vybraných položek rozpočtu objednatelem.
Faktura bude obsahovat náležitosti dle ust. I. obchodních podmínek.
3. Zbytek ceny předmětu smlouvy bude fakturován dle ust. I., odst. 5 obchodních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
Článek V.
Sankce, smluvní pokuty
1. V případě porušení některých povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel
nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na
náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní
pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou
upraveny v čl. V Obchodních podmínek.
Článek VI.
Součásti smlouvy
1.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Položkový soupis prací a dodávek

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před
ustanoveními výše uvedených příloh.
Článek VII.
Obecná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu,
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt
pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně
znají, je jim srozumitelný a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí
být 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.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo 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.
8. 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 doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.
9. Smlouva je uzavřena elektronicky.
10. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel)
usnesením č. R/(doplní zadavatel)/22.

V Pardubicích dne:
Za objednatele:

Za dodavatele:

............................................
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

............................................

Příloha č. 1 smlouvy č. OR/……………
Obchodní podmínky
Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu
ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to
na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
5. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně
písemně informuje dodavatele.
6. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere
dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo
na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení lI.
Způsob provádění
1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky,
práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu
a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou
a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat zboží ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti
a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se
zavazuje zajistit v rámci dodávky zboží především veškeré práce dle požadavků
objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení

bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení
nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní
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.
4. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál
z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové
materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
5. Zboží musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
6. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichž se předmět smlouvy musí realizovat a které se týkají zejména skutečnosti, že místo
plnění je národní kulturní památkou a jakékoli jeho poškození může způsobit rozsáhlé
škody.
7. Dodavatel je odpovědný za veškeré škody způsobené na majetku objednatele
v souvislosti s montáží dodávek a je povinen je uvést do původního stavu nejpozději do
30 dní od doručení výzvy k odstranění škody. Na škodu, která byla způsobena jinou
osobou je dodavatel povinen bezodkladně upozornit.
Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti
1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti
sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy,
všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 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 vybavení nevyhovovala specifikacím
dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď 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 IV.
Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady
1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj
obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
3. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost 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 účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady
v dokladech nutných pro užívání věci.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží je stanovena v délce 24 měsíců
Záruka počíná běžet ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po kompletním převzetí
předmětu plnění a podepsáním závěrečného předávacího protokolu.
5. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního
dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin
v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení
závady.
6. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude
objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu 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 plnění. Objednatel může požadovat i dodání
nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud
se vada týká pouze součásti zboží, může objednatel požadovat jen výměnu součásti.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má objednatel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad.
7. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu,
a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
8. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
9. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl
být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
10. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad
po celou dobu záruční lhůty. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včas uplatněnou.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
12. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva z odpovědnosti za vady výslovně
neupravená tímto článkem se řídí § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
13. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno nebo bylo
odlišně dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží

stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během
záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky,
technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných
obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.
Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve
výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti uvedené v ustanovení čl. II odst. 4 těchto obchodních
podmínek je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je
oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo
v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku
rozumí zejména:
a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel
termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se
strany písemně jinak,
b. dodavatel nedodržel technologický postup nebo nepoužil materiál v odpovídající kvalitě,
což se zjistí až dodatečně,
c. dodavatel přestal plnit podmínky uvedené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne
8. 4. 2022,

d. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel
termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li
se strany písemně jinak.
Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení
uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy
včetně DPH, a to za každý den prodlení.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. 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 není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.
Ustanovení VII.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 6. článku
III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání závěrečného předávacího protokolu,
a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu
a zaškolení obsluhy. Podepsáním závěrečného předávacího protokolu přechází
vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za
provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 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 nejpozději v okamžiku zahájení montáže na místě samém. Porušení povinnosti
dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU
WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Stavba:

Zadavatel

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

0,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

0,00 CZK

Základní DPH

21

%

0,00 CZK
0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele
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Za objednatele
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CZK

Rekapitulace dílčích částí
Číslo

Název

Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH

Stavební objekt

DPH celkem

Cena celkem

0,00

03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ATYPICKÉ VÝROBKY

0,00

0,00

0,00

0,00

07

ATYPICKÉ VÝROBKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09
09

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A
MANIPULAČNÍ TECHNIKA
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A
MANIPULACE

Celkem za stavbu
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0

Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ dílu

Celkem

%

777_IN_09

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

HSV

0,00

777_IN_03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

PSV

0,00

777_IN_07

ATYPICKÉ VÝROBKY

PSV

0,00

Cena celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: TRANSAT/N030DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O: 03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

R: 03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č. Číslo položky
Díl: 777_IN_03

Název položky
NÁBYTEK A VYBAVENÍ

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

0,00

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů
část B – realizační dokumentace interiéru a expozic
KATALOG PRVKŮ
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC
NÁBYTEK A VYBAVENÍ
EMExteriérový mobiliář
GGrafické prvky
HVHygienické vybavení
LOLokální osvětlení
OMOstatní mobiliář
PUPulty
RERegály
SKSkříně
STStoly
TRStávající prvky k přesunu
VDVybavení dílen
VMVýstavní mobiliář
ZLŽidle a lavice
Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.
Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu
odsouhlasení.
Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu
odsouhlasení autorským dozorem.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: TRANSAT/N030DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O: 03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

R: 03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Cena / MJ Celkem

Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je
zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti
vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.
U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a
rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.
U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou
vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.
Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované
vlhkosti z podlah a zdí.
U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.
Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.
Barevnost, povrchové úpravy:
Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé,
podlahy betonově šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.
Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.
Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bíle lazurovaného modřínu, v místech
náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.
V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kanceláří bílá barva
laminovaných desek.
Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:
•regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s
UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč, přípravy podkladu a pasivace
•přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousední ch desek vždy
plynule navazovala, a to do všech stran;
•materiál dýhy a nákližků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu
•tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce
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Položkový soupis prací a dodávek
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NÁBYTEK A VYBAVENÍ

R: 03

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

P.č. Číslo položky

1 HV01

Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

•dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 18mm (desky stolů
25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky
Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů,
penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.
D + M Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén
ks
25,00000
0,00

Cen.
soustava /
platnost

Vlastní

Soubor vybavení kabiny WC s umyvadlem, profesionální nerez provedení, povrch satén
- držák toaletního papíru,
- kartáč na WC,
- 2x věšák na šaty,
- odpadkový koš hranolový, objem min. 20l, bez víka, oboustranně omyvatelný povrch
1.NP – m.č. 1.07, 1.25, 1.26, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 =7 sad
2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z, 2.18z = 4 sady
3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z, 3.18z = 4 sady
4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z, 4.18z = 4 sady
5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad
2 HV02

Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén - pumpička na
mýdlo,
Soubor vybavení předsíně WC, profesionální nerez provedení, povrch satén

ks

18,00000

0,00

Vlastní

- 2x věšák na šaty,
- odpadkový koš hranolový, objem min. 60l, výška k umístění pod umývadlové desky - doměřit na stavbě, bez víka, oboustranně omyvatelný povrch
1.NP – m.č. 1.11, 1.13, 1.24, 1.30 = 4 sady
2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z = 3 sady
3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z = 3 sady
4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z = 3 sady
5.NP – m.č. 5.16, 5.20 = 2 sady
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P.č. Číslo položky
3 HV03

Název položky

MJ Množství

D + M Přebalovací pult sklopný

ks

Ceník

Cena / MJ Celkem

1,00000

Cen.
soustava /
platnost

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Přebalovací pult sklopný
m.č. 3.11
Montovaný na stěnu, sklopný, kovový, nosnost 80 kg, rozměry: složený v:781 mm, š: 552 mm, hloubka:100 mm / rozevřený 552 (š) x 760 mm (hl.) s
využitelnou plochou 510 x 700mm
tvar kovové skořepiny, boční hrany zdvihnuty do výše 55 mm
materiál: povrch přebalovací plochy - práškovaný hliníkový profil
nástěnná jednotka - práškově lakovaná ocelová deska
mechanismus a páky: galvanicky pozinkovaná ocel
Barva: dle aut. dozoru
tvar viz obrázek
4 HV04

D + M Přebalovací pult sklopný

ks

4,00000

Přebalovací pult sklopný
m.č. 1.24, 1.30, 5.17, 5.20
Montovaný na stěnu, sklopný, dřevěný, nosnost 40 kg, rozměry: složený v:870 mm, š: 520 mm, hloubka:18 mm / rozevřený 870(š) x 520 mm (hl.)
hloubka:780 mm, hmotnost: 6 kg
dřevěný přebalovací pult z profilované bukové dýhy (Třídy A). Povrch pískován dle nejvyšších standardů a lakován ekologickým lakem. Poličky jsou s
vysokými bezpečnostními hranami.
Matrace je tkaná, plněná polyesterovou vlnou. teplota praní - 30 stupňů Celsia,
barva: bílý lak
přebalovací pult bude kotven ke stěně
Testováno a schváleno dle normy CEN 12221 část 1 a 2
tvar viz obrázek
5 HV05

D + M Sprchový závěs
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Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Sprchový závěs
m.č. 1.12, 1.14
Nerez lanko a kotvení do stěn, nerez kroužky, PES textilie s protiplísňovou povrchovou úpravou 180 x 200 cm
barva: dle autorského dozoru
6 HV07

D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l

ks

2,00000

0,00

Vlastní

10,00000

0,00

Vlastní

Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových
ks
4,00000
0,00
kuličkových, plnovýsuvech, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem
Odpadkový koš plastový na tříděný odpad, vestavný do kuchyňské linky na kovových kuličkových plnovýsuvech, objem 20 + 15 l, ocelový rám s madlem

Vlastní

Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks,
v.595 š.595 hl.300 mm
7 HV07b

D + M Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 20l

ks

Odpadkový koš nerez, povrch satén, objem 67l, hranatý tvar, hladký celokovový povrch m.č. 5.10-2ks,
v.595 š.595 hl.300 mm
8 HV08

Rozměry: 24,8 × 45 × 48,5 cm
m.č. 1.15, 1.22, 1.23, 5.05
9 HV09

D + M Dávkovač mýdla nástěnný

ks

15,00000

0,00

Vlastní

ks

34,00000

0,00

Vlastní

Dávkovač mýdla nástěnný
profesionální nerez provedení, povrch satén, objem dávkovače min. 850 ml
1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.30, 1.40, 1.41, 1.42 =9 ks
5.NP – m.č. 5.15, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23 =6 sad
10 HV10

D + M Box na papírové ručníky
Box na papírové ručníky
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

profesionální nerez provedení, povrch satén, uzamykatelný, na min. 400 lístků, rozměr na skládané papírové ručníky š. 250 mm
1.NP – m.č. 1.07, 1.11, 1.13, 1.24, 1.25, 1.26, 1.30, 1.31, 1.40, 1.41, 1.42 =11 ks
2.NP – m.č. 2.11z, 2.12z, 2.14z, 2.15z, 2.17z = 5 ks
3.NP – m.č. 3.11z, 3.12z, 3.14z, 3.15z, 3.17z = 5 ks
4.NP – m.č. 4.11z, 4.12z, 4.14z, 4.15z, 4.17z = 5 ks
5.NP – m.č. 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 =8 ks
11 HV11

D + M Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové

ks

17,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Zásobník na dámské hygienické sáčky mikrotenové
profesionální nerez provedení, povrch satén, pro papírovou krabičku s min. 25 ks sáčků
1.NP – m.č. 1.25, 1.26, 1.40, 1.42 = 4ks
2.NP – m.č. 2.15z, 2.16z, 2.17z = 3 ks
3.NP – m.č. 3.15z, 3.16z, 3.17z = 3 ks
4.NP – m.č. 4.15z, 4.16z, 4.17z = 3 ks
5.NP – m.č. 5.15, 5.21, 5.22, 5.23 =4 ks
12 OM01

D + M Poštovní schránka nástěnná nerezová
Poštovní schránka nástěnná
m.č. 1.17
celkový rozměr 470 x 370 x125 mm
kompletní nerez provedení,
přední vhoz a přední výběr (otvor pro vhoz 325x35 mm)
osazení zámkem, min. 2x klíč
včetně kotvení ke stěně a montáže
tvar viz obrázek

13 OM02

D + M Věšák na kabáty mobilní
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Věšák na kabáty mobilní
m.č. 1.18
v. 1760 š. 1040 hl. 450 mms kolečky, oboustranně háčky-min. 36ks, police na klobouky, bez nádobky na odkapávání deštníků
ocel, bílý lak, háčky nerez, kolečka o75mm s pryžovým okolkem, s brzdou
14 OM03

D + M Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Nerezová pitná fontánka (pítko) pro postavení do prostoru
m.č. 1.18
vácový tvar, celokovový povrch, v.800 o420 mm podstava, 300mm těleso
montáž na podlahu
regulace průtoku vody na tlačném ventilu
vyztuženo polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
povrch misky vysoce lesklý, opláštění matné,
připojení na rozvod vody 1/2" a odpad o40mm
tvar výrobku viz obrázek
15 OM05

D + M Sušák na výkresy oboustranný (30 polic)
Sušák na výkresy oboustranný (30 polic)
m.č. 5.10

Produkt určený k sušení a skladování výkresů do formátu A2. Kovová konstrukce se zaoblenými rohy pro maximální bezpečnost. 30 samostatných
celokovových sítových polic (15 na každé straně). Vhodné řešení do základních či mateřských škol či jiných školských zařízení.

Rozměry:
šířka: 100 cm
hloubka: 61 cm
výška: 56 cm
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P.č. Číslo položky
16 OM09

Název položky

MJ Množství

D + M Malířské stojany

ks

Ceník

Cena / MJ Celkem

30,00000

0,00

Cen.
soustava /
platnost
Vlastní

Malířské stojany
m.č. 5.26
rozměr ve složeném stavu v. 1750 š.600 h.200 mm, maximální výška stojanu je 2260 mm, hmotnost stojanu je cca 6,5 kg masivní tvrdé dřevo, čirý lak
Ateliérový malířský stojan typu A se stojatým rámem lichoběžníkového tvaru a zadní vzpěrou. Stojatý rám tvoří dvě svislé stojiny spojené ve spodní a v
horní čtvrtině dvěma svlaky. Stojiny jsou vzepřeny jednou zadní vzpěrou z horního svlaku. Přes svlaky stojin prochází svislá stavitelná vodící tyč s opěrou
pro rám obrazu nebo kreslící desku a s možností zachycením v horní části. Celá lišta je výškově stavitelná na max. výšku plátna 127 cm. Posun vodící tyče
je zajištěna kovovým mechanizmem.
17 OM11

D + M Rámečky na sítotisk

ks

30,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Rámečky na sítotisk
m.č. 5.10
celkový rozměr 200x300 mm
polyesterová síťovina 120 (hustota vláken), hliníkový profil 15 x 15 mm, tl. 2 mm
18 OM22

D + M Sušák
Sušák
m.č. 3.21
Velkokapacitní jednostranný policový sušák pro odkládání a sušení plošného papírového materiálu
rozměr police 1260 x 800 mm

60 polic - ocelový rám se silonovým výpletem. Velikost výpletových ok 100 x 100 mm. Sušáky jsou vybaveny pojezdovými kolečky. Barva RAL 7035

19 ST02

D + M Atypický stůl čtvercový

ks

3,00000

Atypický stůl čtvercový
m.č. 1.15, 1.16, 4.04
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MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

800x800mm v. 760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky, Barva RAL 7035
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska:
Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 25mm, povrch
jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.
20 ST04a

D + M Atypický stolek příruční

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický stolek příruční
m.č. 2.27
š.600 hl.700 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku
21 ST04b

D + M Atypický stolek příruční
Atypický stolek příruční
m.č. 4.21
š.600 hl.700 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm, dvousložkový PUR email, Barva RAL 7035
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska HPL kompakt tl. 12mm jednobarevná

22 ST05a

D + M Atypický stůl skladový
Atypický stůl skladový
m.č. 2.31, 3.20
š.2000 hl.1000 v.760mm
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S: TRANSAT/N030DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O: 03
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P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg
23 ST05b

D + M Atypický stůl skladový

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický stůl skladový
m.č. 3.21, 4.21
š.2000 hl.1000 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 25mm, povrch
jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.
Nosnost 150kg
24 ST05c

D + M Atypický stůl skladový

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický stůl skladový
m.č. 4.20
š.2000 hl.1000 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska HPL kompakt tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg
25 ST07

D + M Atypický stůl skladový
Atypický stůl skladový
m.č. 3.22, 4.28
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MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

š.1800 hl.800 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg
26 ST08

D + M Atypický stolek příruční

ks

2,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický stolek příruční
m.č. 3.23, 3.28
š.1200 hl.600 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska březová překližka 20mm truhlářská, bez laku, nosnost 150kg
27 ST09

D + M Atypický stůl velínu, kancelářský
Atypický stůl velínu, kancelářský
m.č. 1.05
š.1800 hl.800 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,

deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 25mm, povrch
jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.
otvor na kabely o50mm, držák na počítač s popruhy
28 ST11

D + M Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový

ks

9,00000

Pracovní stůl polohovatelný, sklápěcí, ateliérový
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Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
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m.č. 5.10 – 8ks, m.č. 4.23 – 1ks
v. 720 š. 2000 hl. 1000 mm
hliníková podnož - na kratších stranách stolu jednoduchá noha ve tvaru široce rozevřeného ypsilon, v místě dělení se nohy plynule zužují, kolečka s
měkkým běhounem a brzdou, mechanismus sklápění (bez výškového nastavování, jen sklápění), podnož - leštěný hliník, deska HPL kompakt tl. 12mm
jednobarevná hladká bez textury - povrch pro kreslení, bez lišt a ochranných plastových koncovek, hladká deska
tvar výrobku viz obrázek
29 ST13

D + M Atypický stůl kancelářský

ks

9,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický stůl kancelářský
m.č.1.06, 5.05-4ks, 4.04 – 2ks, 5.25-2ks
š.1800 hl.800 v. 760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska: Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 25mm, povrch
jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky.
otvor na kabely o50mm, držák na počítač s popruhy
30 ST14

D + M Atypický stůl kancelářský

ks

2,00000

Atypický stůl kancelářský
m.č. 5.09-2ks
š.1800 hl.800 v.760mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany nákližky masiv 10mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid,
otvor na kabely o50mm, držák na počítač s popruhy
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P.č. Číslo položky
31 ST17

Název položky

MJ Množství

D + M Atypický stůl pracovní velkoplošný

ks

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

1,00000

0,00

Vlastní

4,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický stůl pracovní velkoplošný
m.č. 4.21
2500x2000x760 mm
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x30x2 mm,
dvousložkový PUR email, plastové kluzáky,
nohy, luby a deska lícují - bez přesahu desky,
deska HPL kompakt tl. 12mm jednobarevná, nosnost 150kg, zesílená podkonstrukce desky na velký rozpon
32 ZL04

D + M Židle kustoda

ks

Židle kustoda
m.č. 3.19, 4.21, 4.19, 5.08
v 790 š 380 hl 525 mm, výška sedáku 420 mm
materiál sedák i opěrák polyuretanová pěna v jednom kuse, konstrukce sedáku plast, v zadním opěradle je pružina zajišťující pohodlí a podporu,
jednoduchý nepřerušovaný lineární tvar, mírně pružné pro pohodlné sezení
zadní nohy - ocelová konstrukce, přední nohy - hliníková konstrukce antracitový lak,
nestohovatelná, bez područek, barva antracit
33 ZL12

D + M Židle stohovatelná

ks

92,00000

Židle stohovatelná
m.č. 5.09
kostra ocelová, 4 nohá - chrom, područky plastové bílé, celočalouněný korpus vyplněný studenou pěnou, spodní část sedáku plastová, spojitý sedák a
opěrák, včetně spojek do řad, kluzáky na dřevěnou podlahu
materiál: sedák - studená pěna tl. 15 mm
opěrák - studená pěna tl. 10 mm
čalounění - jednobarevné provedení, barva šedá, složení min 85% vlna, zbytek PES, min 600 g/lm, otěruvzdornost 200 000 cyklů, chránič čalounění při
stohování
celková výška 81 cm
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MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

celková šířka 59 cm
celková hloubka 51 cm
výška sedáku 45 cm
šířka sedáku 46 cm
hloubka sedací plochy 41 cm
područky - plastové, barevnost určí AD
výška 20 cm
výška od podlahy 66 cm
šířka vnitřní 51 cm
šířka vnější 60 cm
kostra
tvar - trubka, kružnice o 16 mm
tloušťka stěny 2 mm
tvar viz. obrázek
34 ZL13

D + M Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná

ks

41,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Židle ateliérová, pracovní, stohovatelná
m.č. 5.10-30ks, 1.15,1.16 – 4 ks, 4.04-2ks,
celková výška 850 mm, šířka 415 mm, hloubka 585 mm
výška šířka a hloubka sedadla 460 mm, 415mm, 390 mm
masiv buk, vrstvené spojované dřevo, filcové kluzáky, ošetřeno bezbarvým olejem
tvar viz obrázek
35 ZL15

D + M Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky
Přenosné skládací stoličky pro návštěvníky - sada 20ks na pojízdném stojanu
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Cen.
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m.č. 2.21
rám z ohýbané duralové tenkostěnné trubky práškově lakované, sedák zátěžová PES/PVC síťovina/textilie v samozhášivém provedení, kluzáky z
nešpinícího termoplastického elastomeru, rozměr cca 63 x 37 x 70 cm, hmotnost 1 stoličky cca 1,7kg

Celkem
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P.č. Číslo položky
Díl: 777_IN_07

Název položky
ATYPICKÉ VÝROBKY

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

0,00

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů
část B – realizační dokumentace interiéru a expozic
KATALOG PRVKŮ
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC
ATYPICKÉ VÝROBKY
EMExteriérový mobiliář
GGrafické prvky
HVHygienické vybavení
LOLokální osvětlení
OMOstatní mobiliář
PUPulty
RERegály
SKSkříně
STStoly
TRStávající prvky k přesunu
VDVybavení dílen
VMVýstavní mobiliář
ZLŽidle a lavice
Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.
Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu
odsouhlasení.
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Ceník

Cen.
soustava /
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Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu
odsouhlasení autorským dozorem.
Teprve poté je možné zahájit realizaci.
Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je
zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti
vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.
U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a
rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.
U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou
vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.
Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované
vlhkosti z podlah a zdí.
U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.
Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.
Barevnost, povrchové úpravy:
Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé,
podlahy betonově šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.
Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.
Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bíle lazurovaného modřínu, v místech
náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.
V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kanceláří bílá barva
laminovaných desek.
Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:
•regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s
UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč, přípravy podkladu a pasivace
•přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousední ch desek vždy
plynule navazovala, a to do všech stran;
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P.č. Číslo položky
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Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

•materiál dýhy a nákližků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu
•tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce
•dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 18mm (desky stolů
25mm), povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky
Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů,
penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.
Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.
1 OM04

D + M Atypický úložný box na polštářky

ks

2,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický úložný box na polštářky
m.č. 5.10
v. 800 š.1350 hl. 500 mm
Korpus a police: masivní dřevo modřín nenapojované, tl. 25mm
na hloubku slepený z 5 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy provázané na zvětšený rybinový spoj,
záda překližka 10mm dýhovaná modřínem,
dvířka laťovka 19mm dýhovaná modřínem, nákližky tl. 5mm.
Povrch dřevěných částí:
nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura,
hrany ostré, jen stržené brusným papírem.
4x nábytkové kolo kovové o50mm,
nosnost 30kg, do rozpěrného pouzdra
viz výkres OM04
2 OM07

D + M Atypická posuvná stěna vateliéru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti
Atypická posuvná stěna v ateliéru - oddělení fotokomory, bez požární odolnosti
m.č. 5.10
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v. 2760mm, celková šířka 7230mm
Uprostřed pevná plná SDK stěna š. 2430mm, z jedné strany povrch celoplošně tmelený a broušený do kvality Q4, nátěr otěruvzdorný vysoce bílý, ze strany
atelieru vysoce odrazivý nátěr pro projekční plochy, zisk 1,1; zpevněné hrany
1. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovýsandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný, RAL 9003 – vzorek odsouhlasí AD
ve střední části tabulový nátěr matný černý pro psaní křídou, jedna nečleněná plocha beze spár
2. posuvná stěna š. 2430mm, oceloplechovýsandwich s akustickou výplní, zaoblené hrany, povrch bílý polomatný se zvýšenou odolností proti poškrábání, v
celé ploše magnetický - magnetická tabule, psaní stíratelnými fixy, jedna nečleněná plocha beze spár
Kolejnice posuvných stěn (délka 2x4,83m) kotvené do žb stropního trámu, ocelové, pojezdy - ocelová kola na kuličkových ložiscích, nosnost min 500kg,
tlumiče a aretace krajních poloh, spodní vedení válečkovými čepy z podlahy - bez lišty v podlaze, skrytá zapuštěná nerez madla;
oboustranně kapotované systémovým plechem, čela pevné stěny - spáry k posuvným stěnám kapotovány plechem s kartáčkovým těsněním, čela
posuvných stěn s posuvným těsněním bez náběhového profilu. V zavřeném stavu bude stěna světlotěsná pro oddělení menší části atelieru pro funkci
fotokomory.
Viz výkres OM07.
zapuštěný úchyt
3 OM10

D + M Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1

ks

30,00000

0,00

Vlastní

Malířské desky - dřevěná rýsovací deska A1
m.č. 5.10 (skladněno v 5.26)
rozměr desky š 700 v. 1000 tl.16 mm
dýhovaná laťovka, nákližky
Malířské desky jsou určeny jako podklad pro grafické práce na malířských stojanech.
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Cen.
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Název položky

MJ Množství

D + M Věšák šatní stojanový

ks

10,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Věšák šatní stojanový
m.č. 1.05, 1.15, 1.16, 3.21, 4.04, 4.21, 5.05, 5.10 2x, 5.25
v. 1780 š. 570 hl. 570mm
3x dubová kulatina o40mm, 6x čepy jako háčky, povrch tvrdý voskový olej
bez viditelných spojů z jiného materiálu (vše dřevo, jednoduchý tvar s jasně definovanými liniemi)
5 OM15

D + M Atypický řečnický pult
Atypický řečnický pult
m.č. 5.09
Rozměry: výška: 1160mm, šířka: 600mm, hloubka: 510mm

Nový řečnický pult, hlavní konstrukce z jednoho kusu ohýbaného dřeva, konstrukce, podstava a odkládací pult pod horní deskou - leštěná nerez, sklon
horní desky ideální pro čtení textů,
dle ilustračního fota designu.
6 OM16

D + M Atypická kuchyňská linka vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří

ks

1,00000

Atypická linka pro výtvarnou dílnu vč. spotřebičů, vč. obkladu niky a posuvných dveří
m.č. 5.10
celkové rozměry linky š.2830 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu a dveří niky hl.850mm
výška konstrukce 2530mm, šířka 2910mm
Neslouží k přípravě pokrmů, ale potřebám výtvarného atelieru.
korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003,
pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá
(vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,
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Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a
nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masív,
boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,7m2, (podhled laťovka, nosná konstrukce, záklop pochozí laťovka),
sloupky 80/50/2500mm – 9ks, vodorovné hranolky 50/100/14000mm, 80/100/6000mm,
v části stropu sklopný skládací žebřík s dvířky/podhledem ze stejného materiálu jako nika, velikost cca 600/800mm, kotvení horních skříněk a konstrukce
stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes celou její hloubku, hustotu a dimenzi
kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg
dřezy nerez pod desku,
úchytky nerez na hranu, zásuvky na kuličkových plnovýsuvech, závěsy dvířek s integrovaným tlumením.
Vestavné spotřebiče:
- indukční varná deska sklokeramická se 4 plotýnkami, bez rámečku, dotykové ovládání, Indikátor zbytkového tepla, Dětský zámek, Automatické vypnutí,
minutka, cca 510x580mm, 7000W, 2x16A,
- horkovzdušná trouba vestavná, 3000W, Rozměry pro vestavbu: 60×56×55cm (VxŠxH), Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký smaltovaný plech, teleskopické
výsuvy, Celoskleněný vnitřek dvířek pro snadnou údržbu, větraná dvířka - chladný venkovní povrch, Dětská pojistka, časovač.
- Ohřívač TUV 30l v horní skříňce (ohřívač není dodávkou tohoto projektu). Dodávkou tohoto projektu je integrace ohřívače do skříňky.
Posuvné dveře teleskopické - 2 kolejnice, 4 křídla, cel. délka kolejnic 4.32m, nosnost min 100kg, Al kolejnice a dvojité vozíky k kul. ložisky a plastovým
okolkem, 2x křídlo š. 810mm, 2x š. 660mm, v. 2400mm, tl. 40mm, rám masiv modřín opláštěný modřínovou dýhovanou překližkou tl. min. 8mm, povrch
nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, úchytky nerez zapuštěné v hraně.
viz výkres OM16
7 OM17

D + M Atypická kuchyňská linka spříslušenstvím

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypická kuchyňská linka s příslušenstvím
m.č. 5.10
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celkové rozměry linky š.2400 v.2400 hl.600mm, vč. obkladu niky š. 3260 hl.900mm
korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003
pracovní deska a obklad za deskou - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá
(vzorek odsouhlasí autorský dozor) 12mm,
Obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke stěnám a
nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí
pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 4,2m2 (podhled laťovka, nosná
konstrukce, záklop pochozí laťovka),
sloupky 80/50/2500mm – 6ks, vodorovné hranolky 50/100/16000mm, 80/100/6000mm,
v části stropu sklopný skládací žebřík s dvířky/podhledem ze stejného materiálu jako nika, velikost cca 800/800.
kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes
celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg;
Vestavné spotřebiče:
Myčka nádobí vestavná, rozměr vestavby š. 600, hl. 550, v. 815mm, energetická třída A+, ochrana proti přetečení a poruše přívodu, program zrychleného
mytí, ovládací panel v horní hraně dvířek, čelní deska dtto dvířka linky
viz výkres OM17
8 OM35

D + M Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypická lanová zábrana - sestava 2 sloupků a 1 lana
m.č. 2.03
Atypický sloupek z leštěné nerez oceli, plné hranoly 10x10mm, sváry broušené a leštěné, ostré hrany, celková hmotnost 1,3kg;
Lano dl. 1,5m splétané hedvábné o cca 10mm, atyp. zakončení z leštěné nerezi - válec o12mm dl. 30mm, kroužek cca 40/5mm
viz výkres OM35
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Název položky

MJ Množství

D + M Schůdky knihovní skládací

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

3,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Schůdky knihovní skládací
m.č. 2.04, 2.08-10
Rozměry:
Výška plošiny 0,8m, šířka /hloubka plošiny min. 400mm, s madlem
nášlap stupně hloubky min. 250mm
masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
10 OM38b

D + M Atypický žebřík knihovní
Atypický žebřík knihovní
m.č. 3.04
Rozměry: cca 2250x600 žebřík,

nerez ocel trubky 30/2 svařené k sobě trubkami 20/2, na trubkách plech nerez 3mm přivařený k příčlým, vruty přikotven dřevěný stupeň dub masív - 3ks
masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
na nohách u podlahy gumové koncovky - černá,
na žebříku dva páry háčků v různých výškách tak, aby na spodních háčcích se dotýkal
spodní police gumovými koncovkami, na horních háčcích byly spodní koncovky
400mm od knihovny,
tyč pro háčky žebříku - nerez ocel prům. 30mm, délka 2380mm, resp. u jednoho kusu 1900mm – viz výkres, kotvená tyčemi prům. 10mm,
kotvení tyče k stojinám knihovny
viz výkres RE10-RE13
11 OM39

D + M Atypická nábytková stěna pro edukační prostor

ks

1,00000

Atypická nábytková stěna pro edukační prostor
m.č. 2.21
celkový rozměr 3,59 x 1,06 x 0,4m
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sestává z částí - komoda s haptickými přepisy - 8 přihrádek, 2 otevíravé dvířka na dolním pantu, 2 šuplíky, lavice s úložným prostorem, nástěnný panel s
vyfrézovanou dráhou a s 10 pohyblivými segmenty (každý má horní část magnetickou)
laťovka 19 mm dýhovaná dubem, hrany dubové nákližky 3mm, části v přírodním dřevě – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid, barevné části – silnovrstvý
krycí bílý lesklý PES lak včetně hran, magnetické části – na laťovku celoplošně lepen 0,24 mm pocínovaný plech, přelakováno silnovrstvým krycím bílým
lesklým PES lakem
viz výkres OM39, OM40, OM41
12 OM40

D + M Atypický kulatý prosvětlovací stůl

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický kulatý prosvětlovací stůl
m.č. 2.21
průměr 1 m, celková výška 650 mm
podnož z masivního dubu, spoje klížené, lepené, do podnože vložena prosvětlovací panel kruhového průměru
povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
stabilitu podnože nutno ověřit na vzorku
prosvětlovací panel – extra jasný LED panel, tuhý při bodovém zatížení 50 kg, (plexi) sklo, rovnoměrně plošně podsvíceno, připojení skrz otvor v noze stolu
do podlahové zásuvky, vypínač tlačítkový zapuštěný zespodu do spodní desky stolu
viz výkres OM39, OM40, OM41
13 OM41

D + M Atypické barevné taburety

ks

4,00000

0,00

Vlastní

Atypické barevné taburety celočalouněné
m.č. 2.21
tvar výseku kruhu, celkový rozměr max. 1,63 x 0,62 m, šířka mezikruží 400 mm, výška 300 a 340 mm (tvar a poloměry viz výkres)
materiál: CMHR pěna (tvrdost 35 kg), čalounění: 100% polyester min 250 g/m2, odolnost proti oděru 150 000, stálobarevné, nesnímatelné, u každého
sedacího segmentu je čalounění sešité ze 3 barevných částí – švy maximálně skryté
různé barvy potahu – dle Ittenova kruhu (celkem 12 různých odstínů)
na plastových kluzácích
viz výkres OM39, OM40, OM41
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14 OM43

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Název položky

MJ Množství

D + M Magnetická stěna popisovatelná

ks

1,00000

0,00

Vlastní

m2

12,60000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Magnetická stěna popisovatelná
m.č. 2.21
celkový rozměr 1,9 x 1,9 m
smaltovaná ocel tl. 10 mm
bez ostrých hran, bez rámu
viz výkres OM43
součástí položky jsou všechny doplňky - popisovače, mazací doplňky, kotvení a montáž
15 OM48

D + M Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu
Rolety stínící na vnitřní prosklenou stěnu
m.č. 4.04
5 úseků š. cca 1 m, 3x v. 2,8 m, 2x v. 2,1 m, celková plocha 12,6 m2

5x buben s manuálním navíjením připevněn na poutec prosklené stěny, bez krytu, kovové konzolky, roleta PES screen bez PVC dtto okna fasády

16 PU01

D + M Atypický recepční pult

ks

1,00000

Atypický recepční pult
m.č. 1.18
v. 1050 š. 9080 hl. 2240 mm
recepční pult s podnoží obloženou sklovláknobetonovými deskami, horní částí z masivního dubu jádrového a skleněným čelem
konstrukce
podnož pultu - jekly 40*40 mm
horní "dřevěná část" - masivní dřevo dub – jádrový, rovnoletý, bez suků, desky tl. 60 mm, šířky min.160mm, délky min odpovídající délkám jednotlivých
sekcí, tj. 2710 mm, 2410 mm atd. (viz výkres), kotvené k jeklům z vnitřní strany, tak aby kotvení z čela pultu nebylo vidět
materiál
konstrukce horní části + deska stolu - masiv dub tl. 60 mm
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korpusy a čela skříněk - dýhovaná laťovka dubem 19 mm s dubovými masívními nákližky
nerezové úchytky viz obrázek
obklad podnože z vnitřní i vnější strany pultu - sklovláknobetonové desky tl. max. 20 mm
skleněné čelo pultu - lepené sklo 2* 8mm, horní deska - kalené sklo tl. 8 mm, příčné skleněné podpory - lepené sklo 3*8mm
spoje
dřevěné části z čela pultu vzájemně spojovány dřevěnými spoji, bez viditelných kovových spojů, dřevo kotveno k jeklům z vnitřní strany pultu
betonový obklad podnože skrytě kotven k jeklové konstrukci - mechanické skryté kotvení (závitové tyče apod.)
spáry betonových dílců jsou v pohledové části pultu vždy alespoň 200 mm od rohu, rohy jsou spojité
skleněné čelo a příčné podpory zapuštěny do dřevěné desky pultu
povrchová úprava
dřevo - 3x přírodní bezbarvý olejovosk – high solid
ocel - antikorozní nátěr
beton - impregnace (vzhled maximálně podobný podlahové stěrce)
viz výkres PU01, PU01b
17 PU04

D + M Atypický pult pro fotokomoru

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický pult pro fotokomoru
m.č. 5.10
v. 800 š. 2000 hl. 600 mm
masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný,
nohy a luby 40x100mm z jednoho kusu,
povrch nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, hrany ostré, jen stržené brusným papírem
pracovní deska a police - materiál na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, zcela hladký povrch – barva bílá (vzorek
odsouhlasí autorský dozor)
tl. 12mm bílý,
nábytková kola.
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viz výkres PU04
18 RE10

D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny

ks

2,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část
m.č. 2.04
v. 2450 š. 3530 hl. 400 mm
celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti
svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,
obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný,
tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,
police 24ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,
v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub
20/300/10,
povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.
skryté kotvení ke zdi;
V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána
pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.
Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.
Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků
viz výkres RE10-RE13
19 RE11

D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny

ks

1,00000

Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny
m.č. 2.04
v. 2450 š. 1910 hl. 400 mm, šířku přizpůsobit pilíři
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Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti
svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,
obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný,
tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,
police 12ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,
v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub
20/300/10,
povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.
skryté kotvení ke zdi;
V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána
pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.
Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.
Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků
viz výkres RE10-RE13
20 RE12

D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny, pravá a levá část
m.č. 3.04
v. 3300 š. 3530 hl. 330 mm
celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti
svisle členěný na 4 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,
obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný,
tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,
police 28ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,
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P.č. Číslo položky
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MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub
20/300/10,
povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.
skryté kotvení ke zdi;
V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána
pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.
Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.
Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků
viz výkres RE10-RE13
21 RE13

D + M Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový na uložení knih - sestava u stěny
m.č. 3.04
v. 3300 š. 1910 hl. 270 mm
celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti
svisle členěný na 2 stejné díly, v každém dílu 4 pevné a 2 stavitelné police (po 25mm); nosnost police min 90kg, nosnost sloupce min 630kg,
obvodový rám a svislé sloupky masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný,
tl. 40mm slepený ze 4 stejně širokých lamel š. 100mm,
rohy začepované a provázané jako zvětšený rybinový spoj,
police 14ks masivní dřevo dub jádrový nenapojovaný, tl. 30mm,
v zadu nákližek v. 50mm jako zarážka, rastr drážek pro uložení per k nastavení vyjímatelných polic po 30mm, policové podpěrky - masív pera dub
20/300/10,
povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid.
skryté kotvení ke zdi přes předstěnu a multipor až do nosné zdi;
V modře vyznačených místech bude konstrukce vynechána
pro přístup/servis k prvkům technického vybavení.
Police budou zkráceny nebo vynechány, případně budou vyjímatelné.
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Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
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Přesný postup určí A.D. podle skutečného osazení technických prvků
viz výkres RE10-RE13
22 RE14

D + M Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13

ks

50,00000

0,00

Vlastní

Atypická knižní zarážka pro regály RE10-RE13
m.č. 3.04
zarážka na knihy 200x200x200mm, nerez plech tl. 2mm ohnutý do tvaru rovnoramenného L, matný, zabroušené hrany, zkosené hrany spodní plochy pro
snadné zasunutí pod knihy
23 RE19

D + M Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod.

ks

2,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál s boxy na výtvarné potřeby apod.
m.č. 5.10
š. 2700 hl. 730 v. 2400
masivní dřevo modřín jádrový nenapojovaný,
tl. 40mm slepený ze stejně širokých lamel š. min. 100mm,
rohy provázané jako zvětšený rybinový spoj,
police a mezipříčky tl. 20mm,
Záda: překližka 10mm dýhovaná modřínem,
Dvířka: masív modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
nábytkové závěsy s integrovaným tlumením.
povrch:
nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura
viz výkres RE19
24 SK01

D + M Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříněk
Atypické šatní skříňky půlené s lavičkou-botníkem - sestava 2x5 skříněk
m.č. 1.12, 1.14
v. 2600mm š. 1795 hl. 500+300mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti!
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Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením,
zásuvka na boty - kuličkové plnovýsuvy, v čele 4 otvory pro větrání i jako úchytky.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
Šatní tyč 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.
Šatní sklopná tyč chrom - 5ks a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.
podloženo kluzáky o výšce 10 mm
viz výkres SK01
25 SK02

D + M Atypická skříňka pod umyvadlo

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická skříňka pod umyvadlo
m.č. 1.13
š. 900 hl. 500 v. 675mm
Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky, 1 police, otvory na odpad umyvadla a připojení baterie
koordinovat s dodávkou ZTI;
úchytky nerez plech, 4 nožky nerez s plastovým kluzákem, závěsy naložené s tlumením
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
viz výkres SK02
26 SK06

D + M Atypická skříňková sestava

ks

1,00000

Atypická skříňková sestava
m.č. 1.18
v. 2200 š. 3630 hl. 500 mm
konstrukce skříněk - horizontální prvky a boky - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm
svislé prvky - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
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čela uzaviratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
záda uzavřených částí - laťovka dýhovaná dubem
spoje dřevěné, lepené
povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
25 ks skříněk uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč,
nábytkové panty
viz výkres SK06
27 SK07

D + M Atypická skříňková sestava

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypická skříňková sestava
m.č. 1.18
v. 2200 š. 1595 hl. 500 mm
obvodová konstrukce skříněk - masiv dub – jádrový, rovnoletý, bez suků hoblovaný, desky z jednoho kusu, lepeno z fošen tl. 125 mm, tl. 40 mm
vnitřní členění - masiv dub jádrový hoblovaný, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
čela uzaviratelných dvířek - masiv dub jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
záda uzavřených částí - laťovka dýhovaná dubem
spoje dřevěné, lepené
povrchová úprava - 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
12 ks skříněk uzamykatelných, mincovní zámek vhodný pro provoz s vyšší zátěží, levý, každý zámek obsahuje zámek včetně cylindrické vložky a 2x klíč,
nábytkové panty
viz výkres SK07
28 SK09

D + M Atypické šatní skříňky

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypické šatní skříňky
m.č. 5.10
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v. 2400 š. 2830 hl. 400 mm, celkový rozměr vč. obkladu niky 2520x2930x815
Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany nákližky masiv 3mm,
Záda: překližka 10mm,
korpus a police povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid
nákližky nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura.
Dvířka: masív modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura.
nábytkové závěsy s integrovaným tlumením. Skříňkové zámky mincovní na klíč.
Atypický obklad niky - laťovka dýhovaná modřínová 19mm, nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura, boky a podhled kotvit ke
stěnám a nadpraží, lícovat se stavebním otvorem. Strop celé dutiny bude konstruován jako pochozí
pro servis technických sítí - sloupky i vaznice hoblovaný masív, boky zavětrovány, strop z laťovky zdvojený – celk . plocha 3,0m2, (podhled laťovka, nosná
konstrukce, záklop pochozí laťovka),
sloupky 80/50/2500 – 8ks, vodorovné hranolky 50/100/12000, 80/100/4000,
kotvení horních skříněk a konstrukce stropu bude prodloužené - provedené přes tepelnou izolaci Multipor, ve které je nutné vložit distanční podložky přes
celou její hloubku, hustotu a dimenzi kotev přizpůsobit jednotlivému bodovému zatížení min 120kg.
dveře do dutiny ze stejného materiálu jako obklad niky pro servis technických sítí se zámkem na univerzální klíč.
viz výkres SK09
29 SK10

D + M Atypické šatní skříňky půlené - sestava 2x5 skříněk

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypické šatní skříňky půlené - sestava 2x5 skříněk
m.č. 1.05
v. 1800mm š. 1990 hl. 500mm, celkovou šířku sestavy ověřit dle místnosti!
Korpus, dvířka a police dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
na dvířkách nábytkový cylindrický zámek, závěsy naložené s tlumením.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 36 z 63

Položkový soupis prací a dodávek
S: TRANSAT/N030DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O: 07

ATYPICKÉ VÝROBKY

R: 07

ATYPICKÉ VÝROBKY

P.č. Číslo položky

Název položky

MJ Množství

Ceník

Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
Šatní tyč a ramínka dřevěná 2ks/skříňku.
podloženo plastovými kluzáky o výšce 10 mm
viz výkres SK10
30 SK21a

D + M Atypická skříňka

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická skříňka
m.č. 5.25
š. 1600 hl. 350 v. 800mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením
viz výkres SK21a
31 SK21b

D + M Atypická skříňka

ks

1,00000

Atypická skříňka
m.č. 5.25
š. 3200, hl. 350 v. 800mm
Korpus a police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz
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Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením
viz výkres SK21b
32 SK21c

D + M Atypická skříňka

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická skříňka
m.č. 5.25
š. 1600 hl. 350 v. 2170mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 7ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 2ks výsuv
viz výkres SK21c
33 SK22

D + M Atypická skříňka

ks

1,00000

Atypická skříňka
m.č. 5.09
š. 8800 hl. 500 v. 700mm
Korpus a police: laťovka dýhovaná modřínová 19mm, hrany nákližky masiv 3mm,
Záda: překližka 6mm,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 8ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
součástí bude zpevnění nerez kruhovými vyjímatelnými sloupky výšky 660mm a průměru 25mm (celkem 8ks) pro možnost sezení na horní desce (sloupky
budou vsazeny mezi dvířka a police
Dvířka: masív modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením,
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zámky na všech dvířkách,
povrchy dřevo: nátěrový systém s vysokou odolností povrchu, odstín bílá lazura
v SK22 jsou 2 otvory v zadní stěně na sady zásuvek,
nutné doměřit přesně podle
skutečného provedení stavby
viz výkres SK22
34 SK24

D + M Atypická skříň kancelářská policová

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypická skříň kancelářská policová
m.č. 1.05-2ks
š. 800 hl. 350 v. 800mm
korpusy a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 18mm,
povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
nerez kování,
svisle členěno na poloviny uzamykatelnými dvířky, úchytky nerez na hranu,
1 stavitelná police, policové podpěrky o5mm mosaz
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
podloženo plastovými kluzáky o výšce 10mm
viz výkres SK24
35 SK25

D + M Atypická skříň šatní

ks

3,00000

0,00

Vlastní

Atypická skříň šatní
m.č. 5.05
š. 700 hl. 400 v. 2170mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
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police - 2ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv
viz výkres SK25
36 SK26

D + M Atypická skříň policová

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická skříň policová
m.č. 5.05
š. 700 hl. 300 v. 2170mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 4ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá,
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením
viz výkres SK26
37 SK27

D + M Atypická skříň policová

ks

1,00000

Atypická skříň policová
m.č. 5.05
š. 1400 hl. 300 v. 2170mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 10ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá,
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úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv
viz výkres SK27
38 SK28

D + M Atypická skříň policová

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická skříň policová
m.č. 5.05
š. 2100 hl. 400 v. 2170mm
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
18mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 12ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením
viz výkres SK28
39 SK29

D + M Atypická skříň policová

ks

2,00000

Atypická skříň policová
m.č. 4.04
š. 3320 hl. 400 v. 2170mm
celkovou výšku a šířku sestavy ověřit dle místnosti
svisle členěný na 4 díly, v jednom šatní skříň,
Korpus, police a dvířka dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl.
25mm, povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
rastr otvorů pro nastavení polic po 50mm,
police - 15ks - stavitelné po 50mm, policové podpěrky o5mm mosaz.
Záda: HDF deska jednostranně lakovaná akrylátovým lakem tl. 5mm, bílá
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úchytky nerez plechové viz výpis, nábytkové závěsy s integrovaným tlumením, tyč na ramínka 1ks výsuv,
v 2. kusu skříně bude přehozen řez A a řez B,
šatní skříň tak bude vlevo na kraji
viz výkres SK29
40 ST01

D + M Atypický manipulační pojízdný stůl

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický manipulační pojízdný stůl
m.č. 1.37
rozměr 1000x1500mm, v. 1050mm, nosnost 300kg,
konstrukce z ocelových uzavřených profilů 50x50x2mm, podpěry desky po 500mm,
dvousložkový PUR email,
4x kolo otočné o100mm (2 s brzdou), termoplastická obruč nezanechávající stopy,
deska HPL kompakt tl. 12mm jednobarevná
41 ST06a

D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl
Atypický kontejner zásuvkový pod stůl
m.č. 2.04 1x,
š. 500 hl. 800 v. 600mm+kolečka
korpusy a čela MDF 18mm, zásuvky MDF 12mm, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid,

3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2
přední kolečka s brzdou
viz výkres ST06
42 ST06b

D + M Atypický kontejner zásuvkový pod stůl

ks

11,00000

0,00

Vlastní

Atypický kontejner zásuvkový pod stůl
m.č.1.06 1x, 3.21 1x, 4.04 2x, 4.21 1x, 5.05 – 4x 5.25 2x
š. 500 hl. 800 v. 600mm+kolečka
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korpusy a čela dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, standardní dřevotřísková deska dle EN 312 určená do suchého prostřední, cel. tl. 18mm,
povrch jednobarevný, bílý matný, bez textury. ABS hrana tl. 2 mm do frézované drážky,
3 zásuvky v. 280+140+140mm, kovové kuličkové plnovýsuvy, centrální zamykání, úchytky nerez na hranu, kolečka polyamid 50mm s měkkým běhounem, 2
přední kolečka s brzdou
viz výkres ST06
43 ST10

D + M Atypický pracovní stůl vknihovně

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický pracovní stůl v knihovně
m.č. 2.04-2ks
š.1600 hl.800 v.760mm
masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný,
horní deska tl. 40mm slepená z 8 stejně širokých lamel š. 100mm,
nohy 100x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky, otvor na kabely o50mm, držák na počítač s popruhy
povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid;
viz výkres ST10
44 ST12

D + M Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický stůl na grafický tiskařský lis OM06
m.č. 5.10
v. 800 š. 1000 hl. 675 mm
masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný,
horní deska tl. 40mm slepená z 6 stejně širokých lamel š. 112,5mm,
nohy 112,5x40mm z jednoho kusu, zapuštěné do rohů desky, čelní dřevo viditelné v rovině desky,
1 pevná police dtto deska, povrch 3x tvrdý voskový olej přírodní hi-solid;
viz výkres ST12
45 VM05

D + M Atypický výstavní panel
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Atypický výstavní panel
m.č. 3.19
v. 2800 (v. sloupků 3700mm) dl. 12850mm, cel. tl. 270 mm
7x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr,
16x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr,
oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr
viz výkres VM05,VM06,VM11.
V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky
panelu.
46 VM06

D + M Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický výstavní panel půdorysného tvaru L
m.č. 4.19
v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 14450+3785mm, cel. tl. 270 mm
10x ocelové montované stavitelné sloupky (1 sloupek rohový), nátěr,
20x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 4m upravit dle rozteče sloupků, nátěr,
oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr
viz výkres VM05,VM06,VM11.
V rámci dodávky prvku dodat navíc nezabudované části pro variabilní přestavbu panelu v budoucnu - 3 stojky a plošný materiál na 4,14m běžné délky
panelu.
47 VM07

D + M Atypický podstavec výstavní

ks

30,00000

Atypický podstavec výstavní
m.č. 3.19
v. 500 š. 500 hl. 500mm
laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný
48 VM08

D + M Atypický podstavec výstavní
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Atypický podstavec výstavní
m.č. 3.19
v. 1000 š. 500 hl. 500mm
laťovka dýhovaná březová, spoje na pokos neviditelné, bez dna, na spodní hraně bílé plastové kluzáky, povrch krycí nátěr bílý matný
49 VM09

D + M Atypická samostatná deska ksestavení většího podstavce

ks

5,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypická samostatná deska k sestavení většího podstavce
(jako horní deska nad 4 podstavce VM07 nebo VM08)
m.č. 3.19
1100 x 1100 mm
laťovka dýhovaná březová, hrany 2mm nákližek, povrch oboustranně krycí nátěr bílý matný
50 VM11

D + M Atypický výstavní panel
Atypický výstavní panel
m.č. 4.19
v. 3350 (v. sloupků 4200mm) dl. 4140mm, cel. tl. 270 mm
2x ocelové montované stavitelné sloupky, nátěr,
4x smrkové podélníky s ocel. lištami, dl. 3740mm, nátěr,

oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr
viz výkres VM05,VM06,VM11
51 VM12

D + M Atypický výstavní panel

ks

2,00000

Atypický výstavní panel
m.č. 5.08
v. 3500 š. 3880 hl. 585 mm
Konstrukce 3x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami,
oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované , tmelení a broušení Q4, nátěr,
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čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený
viz výkres VM12
52 VM13

D + M Atypický výstavní panel tvaru T

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický výstavní panel tvaru T
m.č. 5.08
v. 3500 š. 4800 hl. 330 mm, kolmý panel š. 2610 hl. 585 mm
Konstrukce 6x ocelová klec z L40x4, nátěr, stabilizace přitížením cihlami,
oboustranné montované opláštění dvouvrstvé – MDF 18mm a sádrovláknité desky šroubované, tmelení a broušení Q4, nátěr,
čela MDF 18mm, lak krycí lesklý broušený
viz výkres VM13
53 ZL02

D + M Atypická lavice

ks

5,00000

0,00

Vlastní

ks

6,00000

0,00

Vlastní

Atypická lavice
m.č. 1.18 – 2ks, 3,19, 4.19, 5.08
v. 440 š. 2000 hl. 800 mm
masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, tl. 50 mm a 35 mm
sedák - nízké čalounění, kůže matná jednobarevná, překližka (skryté pod kůží)
sešito na spodní straně
všechny spoje dřevěné, lepené, klíženo,
hrany ostré, jen stržené brusným papírem
3x tvrdý voskový olej přírodní high solid
viz výkres ZL02
54 ZL07

D + M Atyp lavice vnice okna se sníženým parapetem
Atyp lavice v nice okna se sníženým parapetem
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m.č. 1.18
rozměr dle okenní niky cca 1500x800 mm
masivní dřevo dub jádrový, rovnoletý, bez suků, nenapojovaný, hrany ostré, jen stržené brusným papírem
tl. 40mm
povrch – 3x tvrdý voskový olej přírodní high solid,
horní deska slepená z 5 stejně širokých lamel š. cca 160 mm
ukotveno k parapetnímu zdivu - nasazeno shora na 4 svislé ocelové trny pro snadnou demontáž bez nástrojů - pod lavicí musí zůstat přístupné instalační
krabice,
nahrazuje parapetní desku, přesah přes zeď 40mm, kolmá hrana bez radiusu

Celkem
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ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE
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0,00

Dokumentace interiéru a expozic Východočeské galerie v objektu Winternitzových automatických mlýnů
část B – realizační dokumentace interiéru a expozic
KATALOG PRVKŮ
KNIHA PRVKŮ INTERIÉRU A EXPOZIC
ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA
EMExteriérový mobiliář
GGrafické prvky
HVHygienické vybavení
LOLokální osvětlení
OMOstatní mobiliář
PUPulty
RERegály
SKSkříně
STStoly
TRStávající prvky k přesunu
VDVybavení dílen
VMVýstavní mobiliář
ZLŽidle a lavice
Projekt zahrnuje u každé položky dodávku, montáž a všechny potřebné související práce.
Projekt je podkladem pro výrobní dokumentaci dodavatele, která bude před realizací atypických výrobků předkládána autorskému dozoru k protokolárnímu
odsouhlasení.
Všechny projektem navržené typové výrobky, tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu
odsouhlasení autorským dozorem.
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Teprve poté je možné zahájit realizaci.
Větší kusy nábytku jako regály, skříňkové sestavy, pulty apod. budou montovány z dílů na místě. Limitní rozměr pro vnesení nábytkového kusu vcelku je
zhruba rozměr dveří, který se dle místností různí, a rozměr nákladního výtahu. U každého kusu s jedním rozměrem nad 2m zhotovitel prověří možnosti
vnesení a přizpůsobí tomu způsob montáže ve výrobní dokumentaci.
U prvků, které přímo navazují na stavební konstrukce - např. výklenky, průvlaky, kusy nábytku ode zdi ke zdi - budou stavební rozměry přeměřeny a
rozměry výrobků případně upraveny ve výrobní dokumentaci.
U všech výrobků budou přeměřeny pozice pro jejich umístění a to vč. technických sítí objektu, vedoucích v místnostech. Tato měření budou před výrobou
vybavení porovnána s předepsanými rozměry výrobků, případné kolize řešeny ve výrobní dokumentaci.
Všechny plné kusy nábytku odsadit od podlahy (plastové kluzáky cca 5mm) a od stěn (mezera min. 10mm) pro zajištění odvětrání zbytkové zabudované
vlhkosti z podlah a zdí.
U výrobků je tolerance rozměrů plus/mínus 3%, není-li v popisu položky uvedeno jinak.
Součástí dodávky interiéru bude i souborný manuál užívání, obsluhy a údržby dodaných prvků.
Barevnost, povrchové úpravy:
Povrchové úpravy stavebních konstrukcí v interiéru jsou dány architektonicko-stavebním řešením: omítky stěn, stropů a předstěn bílé, výplně otvorů šedé,
podlahy betonově šedé nebo přírodní dřevěné. V kabinetech v bývalých silech jsou všechny povrchy v přírodním šedém betonu.

Atypické kusy mobiliáře jsou v několika materiálových skupinách.
Mobiliář v prostorech přístupných pro návštěvníky je převážně z přírodního olejovaného dubu, v sále a atelieru z bíle lazurovaného modřínu, v místech
náročných na údržbu v kombinaci s bílým syntetickým kamenem, lakovanými MDF nebo sklovláknobetonovými deskami.
V odborných pracovnách a zázemí zaměstnanců je převažující barevnost RAL 7035 u kovových prvků, u dalšího mobiliáře včetně kanceláří bílá barva
laminovaných desek.
Pokud není ve výpisu nebo výkresu uvedeno jinak, budou typové prvky následujících povrchů a barevnosti:
•regály, ocelové konstrukce stolů, technických a skladových skříní světle šedá RAL 7035, nanášeno technologií práškového lakování, bez rozpouštědel, s
UV odolností, PUR/PES min. tl. 80µm, vč, přípravy podkladu a pasivace
•přírodní dřevo: stejnoměrná barevnost bez velkých kontrastů, bez suků, nejvyšší jakost, desky k sobě kladené tak, aby kresba sousedních desek vždy
plynule navazovala, a to do všech stran;
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•materiál dýhy a nákližků na laťovkách a překližkách bude ze stejné dřeviny jako masivní korpus prvku, ve stejném vzhledu
•tvrdý voskový olej přírodní saténový mat, high solid, min. ve 2 vrstvách, dle technologického postupu výrobce
Součástí každé povrchové úpravy jsou všechny dílčí postupy, úpravy a vrstvy potřebné k dosažení cíleného výsledku, např. broušení, vyplňování pórů,
penetrace, základní nátěry, pasivace a protikorozní nátěry, broušení a leštění vrchního laku apod.
Veškeré dřevo, vč. skrytých konstrukcí je z líce i z rubu hoblované do hladka.
1 OM08

D + M Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek,

ks

6,00000

0,00

Vlastní

Atypická skříň na výkresový papír A1 - 10 zásuvek,
m.č. 3.28 2ks, 4.22 3ks, 5.10 1ks,
v. 782 š. 986 h. 748 mm,
materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035, určí AD,
nosnost zásuvky min 40 kg, kuličkové plnovýsuvy, mají vpředu přidržovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové
štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4.
centrální zamykání jedním cylindrinckým zámkem
2 OM18

D + M Atypická skříň na výkresy A0

ks

5,00000

0,00

Vlastní

Atypická skříň na výkresy A0,
m.č. 3.21 2ks, 3.28 1ks, 4.21 2ks,
5 zásuvek, rozměry cca 1333x1006x435mm,
materiál skříně: kvalitní ocelový plech, povrch: prášková barva RAL 7035,
nosnost zásuvky min 40 kg, kuličkové plnovýsuvy, mají vpředu přidržovač a vzadu krycí lištu proti rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové
štítky pro jmenovky a vnitřní prostor je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4.
centrální zamykání jedním cylindrinckým zámkem
3 OM24

D + M Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický manipulační vozík na obrazy, sklo a kámen,
m.č. 1.37,
2100x900mm v. 2200mm,
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ocelová konstrukce tvaru A s rozšířeným podvozkem, silnovrstvý práškový lak RAL 7035, překližková základna (březová), gumové obložení příčlí, 2 pevná a
2 natáčecí kola o200mm, nosnost min 2000kg, v příslušenství popruhy pro zajištění nákladu 6ks
4 OM25

D + M Atypický manipulační plošinový vozík

ks

1,00000

0,00

Vlastní

1,00000

0,00

Vlastní

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický manipulační plošinový vozík,
m.č. 1.37,
ložná plocha 1200x800mm, nosnost min 500kg, nafukovací kola o průměru 260 mm na jehlových/kuličkových ložiskách, všechna 4 kola otočná, ložná
plocha z vodovzdorné protiskluzné překližky,
konstrukce ložné plochy je svařena z ocelových trubek a profilů, práškový lak RAL 7035
5 OM32

D + M Rudl univerzální hliníkový

ks

Rudl univerzální hliníkový,
m.č. 1.37,
nosnost min 150kg, hmotnost max 4kg, v. 1,2m, kola pneumatická 260x85mm, s protiskluzovými madly
6 OM33

D + M Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m

ks

Lešení - pojízdná hliníková věž 10,2m,
m.č. 3.29,
podlážka 1,45x2,5m, max. pracovní výška 10,2m, podlážka v. 8,2m, min. zatížení podlážky 275kg, 4 průlezné podlážky 1 okop, 4 stabilizátory s gumovými
nožkami, 4 výškově stavitelná plastová kola 200mm s brzdou a měkkým běhounem. Výšková variabilita: 4 podlaží v. 2m a 1 podlaží v. 1m. Certifikát VÚBP
pro ČR. Součástí dodávky budou komplet bezpečnostní a stabilizační prvky, návod k použití apod.
Sestava bude využívána pro instalaci výstav v interiéru, pro práce údržby apod. Musí umožňovat sestavení pojízdné plošiny pro mytí vnitřních ploch
dvojitých oken s vnitřním křídlem sklopeným do vodorovné polohy - plošina nadjede nad sklopené křídlo.
Velikost dílů lešení musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.
7 OM34

D + M Žebřík hliníkový

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Žebřík hliníkový,
m.č. 3.31, 4.31,
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3x8 příček, měkké plastové patky,
trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík
8 OM36

D + M Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický skládací nastavitelný hliníkový stojan ("koza" ve tvaru A),
m.č. 3.29,
Bude využíván především na podepření otevřeného okenního křídla s dolním pantem pro mytí a údržbu.
- š. cca 1m (doměřit dle nejširšího okna v objektu), stavitelná výška cca 60-90cm (rozpětí doměřit dle nejvyššího a nejnižšího parapetu v objektu),
- pružinový mechanismus nastavení výšky,
- protiskluzová gumová podložka na horní ploše,
- pohodlné uskladnění - možnost složit naplocho,
- nosnost min 150 kg, hmotnost max 10 kg,
- měkké plastové konce nožek proti poškození podlahy
9 OM44

D + M Žebřík hliníkový

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

6,00000

0,00

Vlastní

Žebřík hliníkový
m.č. 2.39,
3x13 příček, měkké plastové patky
trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík
10 OM45

D + M Žebřík hliníkový
Žebřík hliníkový,
m.č. 5.26,
3x10 příček, měkké plastové patky,
trojdílný, lze použít jako jednoduchý, dvojitý nebo trojitý výsuvný a samostatně stojící žebřík

11 OM46

D + M Atypický stojan na kola,
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Atypický stojan na kola,
hliníkový odlitek, v. cca 0,9 m, barevný práškový lak (RAL dle výběru AD), kotveno k terénu nerez kotvami se skrytými nerez plotnami, přizpůsobenými
skladbě zpevněné plochy (stojan musí být stabilně ukotvený pro vodorovné zatížení min. 0,7kN)
12 OM47

D + M Atypický manipulační plošinový vozík

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický manipulační plošinový vozík pro převoz a uskladnění okenic,
m.č. 3.29,
ložná plocha rozměr 2000x800 mm (rozměr okenice cca 1900x750), nosnost min 1250kg, nafukovací kola o průměru 400 mm na jehlových/kuličkových
ložiskách, ložná plocha z vodovzdorné protiskluzné překližky, bočnice sklopné trubkové,
točnicové řízení se sklopnou ojí, automatická zajišťovací brzda,
práškový lak RAL bílý
Velikost vozíku musí umožnit přepravu nákladním výtahem s velikostí kabiny 2.7x2,0m.
13 RE01a

D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),

ks

11,00000

Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),
m.č. 2.27
v. 2000 š. 1500 hl. 900mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
14 RE01b

D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),

ks

4,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),
m.č. 2.27
v. 2000 š. 1500 hl. 700mm, 3 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
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nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
15 RE02

D + M Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),

ks

21,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový skladový (depozitář plastiky),
m.č. 2.31,
lakovaná ocel – RAL 7035, v. 2300 š. 1500 hl. 900mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi
snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky;
4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel – RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská nelakovaná, nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
16 RE03

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih

ks

1,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,
m.č. 2.36,
v. 2500 š. 2x1000 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 170kg, nosnost sloupce min 1500kg, na každou polici 2
stavitelné dělicí přepážky;
přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
17 RE04

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny

ks

1,00000

Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,
m.č. 2.36,
v. 2500 cel. š. 2350 hl. 330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
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v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2
stavitelné dělicí přepážky,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
18 RE06

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,
m.č. 2.08,
v. 2500 cel. š. 2400 hl. 400mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2
stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
19 RE07

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,
m.č. 2.08,
v. 2500 š. 1200 hl. 2x330mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2
stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
20 RE08

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový archivní na uložení knih - sestava u stěny,
m.č. 2.09,
v. 2500 cel. š. 3100, hl. 400mm (sestava 3 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2
stavitelné dělicí přepážky, záda: mřížové panely s okem 50x50mm,
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Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
1ks regálu bude v části řešen atypicky pro průběh vedení trubek SHZ VM.
21 RE09

D + M Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický regál policový archivní na uložení knih - volně stojící sestava,
m.č. 2.09,
v. 2500 š. 2x1200 hl. 2x330mm (sestava 4 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), práškově lakovaná ocel – RAL 7035,
v každém poli 8 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg, na každou 1m polici 2
stavitelné dělicí přepážky, přepážky mezi regály: mřížové panely s okem 50x50mm,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
22 RE16

D + M Atypický regál policový

ks

2,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický regál policový,
m.č. 3.28,
š. 1500 hl. 400 v. 2000mm (sestava 2 polí, každé pole 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru), 4 stavitelné police s výztuhami,
vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky;
lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
23 RE17

D + M Atypický regál policový

ks

1,00000

Atypický regál policový,
m.č. 3.28,
š. 1200 hl. 600 v. 2000mm, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž, samostojný není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel barva RAL 7035, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
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nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
24 RE21

D + M Atypický regál policový samostojný

ks

6,00000

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

0,00

Vlastní

Atypický regál policový samostojný,
m.č.4.21,
š. 900 hl. 400 v. 2000mm,
práškově lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
v každém poli 6 stavitelných polic- bezšroubová montáž, zavětrovací kříž, nosnost police min 100kg/m, nosnost sloupce min 1500kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení regálu a popisové pole pro označení obsahu regálu.
25 RE22

D + M Atypický regál policový

ks

1,00000

Atypický regál policový,
m.č.4.28,
š. 1500 hl. 600 v. 3000mm,
lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž,
samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.
26 RE23

D + M Atypický regál policový,

ks

1,00000

Atypický regál policový,
m.č.4.28,
š. 1200 hl. 600 v. 3000mm,
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lakovaná ocel barva RAL 7035, 4 stavitelné police s výztuhami, vysokozátěžový regál, systém montáže bez použití šroubů - velmi snadná montáž,
samostojný - není nutné kotvení ke zdi, na sloupcích plastové botky; 4 sloupky profilu L nevystupující z celkového rozměru;
lakovaná ocel, plocha polic březová překližka 20mm truhlářská, nelakovaná,
nosnost min. 1800kg/sekci, nosnost police min 450kg
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce.
27 RE24

D + M Atypický konzolová police na role

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický konzolová police na role,
m.č. 4.22,
celková šířka 5,7m (na celou šířku místnosti), kolejnice na stěně po 0,5m ve výšce 1,5-2,5m, stavitelné police ve 3 úrovních, konzoly na police hl. 600mm,
police hladký lakovaný plech barva RAL 7035, nosnost min 20kg/m, 15ks zarážky proti skutálení.
Součástí dodávky je štítek s nosností police, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.
atypická 2 pole kvůli stoupačce VZT
28 RE25

D + M Atypický policový regál úklidové komory

ks

4,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Atypický policový regál úklidové komory,
m.č. 1.32,
800x250x1800mm, 5 polic, samostojný, vše pozink ocel, nosnost police min 80 kg
4x police rošt + krycí plech, 1x police ve tvaru vodotěsné vaničky v. 50mm, svařované kouty
29 SK03

D + M Atypická skříň policová
Atypická skříň policová,
m.č. 2.27, 4.23,
Rozměr š. 1,2 hl. 0,6 v. 2,5m,

lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 6 stavitelných polic, nosnost police min 150kg, celková nosnost min 900kg, šedá RAL 7035,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 58 z 63

Položkový soupis prací a dodávek
S: TRANSAT/N030DOKUMENTACE INTERIÉRU A EXPOZIC VČG V OBJEKTU WAM V PARDUBICÍCH, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
O: 09

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

R: 09

ÚLOŽNÉ SYSTÉMY A MANIPULACE

P.č. Číslo položky
30 SK04

Název položky

MJ Množství

D + M Atypická skříň policová skladová,

ks

5,00000

Ceník

Cena / MJ Celkem
0,00

Cen.
soustava /
platnost
Vlastní

Atypická skříň policová skladová,
m.č. 2.31,
Rozměr š. 1,5m hl. 0,9m v. 2,3m,
Skříň s křídlovými dveřmi, lakovaný ocelový plech barva RAL 7035, 4x police stavitelná po 25mm (pozink) nosnost min 300kg, plná dvířka s výztuhami, cel.
nosnost min 1500 kg, šedá RAL 7035,
Součástí dodávky je štítek s nosností police a sekce, pořadové označení a popisové pole pro označení obsahu.
31 SK11

D + M Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty

ks

2,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Ohnivzdorná trezorová skříň na dokumenty,
m.č. 1.05, 2.36,
Bezpečnostní třída 0,
odolný proti ohni 60 minut s korpusem tloušťky 50 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran.
CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída 0 (ČSN EN 1143-1).
Vnější rozměry: 1550x886x445 mm (vxšxh)
Vnitřní rozměry: výška min. na 4 řady šanonů, 3 stavitelné police
Hmotnost: max 480 kg,
Barva: světle šedá RAL 7035,
Typ zámku: klíčový
32 SK12

D + M Skříň na chemikálie, hořlaviny
Skříň na chemikálie, hořlaviny,
m.č. 3.21,
protipožární, jednodveřová, v × š × h 1970 × 600 × 615 mm,
protipožární odolnost 90 minut,
zajištění válcovým zámkem,
seřizovací zařízení pro vyrovnání nerovností podlahy,
protipožární izolace, kvalitní těsnění dveří,
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vkládací nerez podlážky se zatížením min 75 kg,
šedá RAL 7035,
Přípojka odvětrání odpadního vzduchu (JS 75) v oblasti střechy, skříň dodat vč, odvětrávacího nástavce, ventilátoru 50m3/h / 200Pa, včetně pružného VZT
připojení 2 m. Součástí montáže bude dopojení na pevné VZT potrubí, připojení elektro ventilátoru a uzemnění kostry skříně.

33 SK13

D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

2,00000

0,00

Vlastní

Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek,
m.č. 1.08,
920x500x1920mm,
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,
vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,
tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,
police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,
zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem,
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,
povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035
34 SK14

D + M Dílenská skříň - 4 police
Dílenská skříň - 4 police,
m.č. 1.06,
920x500x1920mm,
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,
vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,
tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,
police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,
povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035
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Cena / MJ Celkem
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soustava /
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Název položky

MJ Množství

D + M Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká

ks

1,00000

0,00

Vlastní

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Dílenská skříň - 3 police, 7 zásuvek, úzká,
m.č. 1.08,
490x500x1920mm,
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,
vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,
tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,
police s nosností min 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,
zásuvky mají plošnou nosnost min 40 kg se 100% výsuvem,
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,
povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035
36 SK16

D + M Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla)
Skříň na chemikálie (barvy, rozpouštědla),
m.č. 1.08,
920x380x1920mm,
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,
pro skladování hořlavých a jedovatých látek,

Je vybavena vysouvatelnými nepropustnými vaničkovými policemi z pozinkovaného plechu s nosností min 40 kg, které jsou představitelné v rastru 28 mm.
Odvětrávání na bocích a ve vrchní části skříně odvětrávacím komínkem.
Povrchová úprava korpusu je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035
37 SK17

D + M Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek

ks

1,00000

0,00

Vlastní

Dílenská skříň - 3 police, 14 zásuvek,
m.č. 1.06,
920x500x1920mm,
korpus skříně je svařen z ocelového plechu,
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vnitřní strana dveří je opatřena perforací pro instalaci držáků nářadí,
tříbodový cylindrický zámek s otočnou rukojetí se dvěma klíči,
police s nosností min. 80 kg jsou přestavitelné po 25 mm,
zásuvky mají plošnou nosnost min. 40 kg se 100% výsuvem,
do zásuvek je možné instalovat děliče v příčném směru,
povrchová úprava je provedena práškovým vypalovacím lakem v odstínech RAL 7035
38 VM04

D + M Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2)

soubor

1,00000

0,00

Vlastní

Závěsný systém na grafiky a menší formáty (max. tíha zavěšených břemen 0,50 kN/m2),
m.č. 3.07, 3.08, 3.09, 3.10,
celková délka 36,4 m (z toho kotvení do moniérky 13,4 m, kotvení do stávající železobetonové stěny 23 m),
hliníková lišta nacvakávací (zatížitelnost min 45 kg/m), rozměr profilu lišty 11,3 x 28 mm;
včetně příslušenství, včetně posuvných ocelových háčků se zvláštní odkládací konzolou proti odcizení a včetně ocelových lanek s ocelovým koncem k
zavěšení do lišty (není nutno konec zasouvat do lišty z boku, jednoduše se zavěsí do kolejnice v libovolném místě); montáž na železobetonovou zeď (výšku
určí AD);
jeden háček a lanko udrží min 20 kg
délka jednoho ocelového lanka 3000 mm, 2ks na 1m délky lišty, celkem 72ks
rozsah viz půdorys 3NP
39 VM10

D + M Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg

soubor

1,00000

0,00

Vlastní

Atypický zvedací systém pro břemeno do 250kg,
m.č. 5.08,
Matice s okem napevno připevněné do stropního trámu nad 5.NP ve vzdálenosti 0,25m od líce zděné předstěny pro instalaci uměleckých děl:
Matice s okem M12 nerez AISI316, nosnost min 340kg, svorník se dvěma maticemi (vedený skrz trám v délce cca 325mm - doměřit dle skutečné tloušťky
trámu) nerez M12 A4 pevnost 8.8, podložky nerez A2 44x4mm, včetně vrtů železobetonovými trámy a vč. chemických kotev v rozsahu svorníků, celkem 9
párů ok; provedení a kotvení k trámům viz výkres VM10.
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Kladka o125mm s hákem, nosnost min 500kg, pro lano do 16mm, 2ks
Lano polyamidové 11mm s hákem, délka 20m, nosnost 310kg, 2ks
max. hmotnost břemene 250kg na jednu kladku
koberec zátěžový jako montážní podložka pro ochranu podlahy, 1x3m, 4ks
koberec zátěžový do kabiny nákladního výtahu 2,05x2,75m, 1ks

Celkem
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