
Cenová nabídka kancelářského nabytku

Příloha č. 1 - Cenová specifikace

š v h

1
stůl psací ořech, dřev. bočnice, stolová 

clona osazena 100 mm od prac. desky
750 735 750 1 840 Kč

2
stůl psací ořech, dřev. bočnice, stolová 

clona osazena 100 mm od prac. desky
1 500 735 750 1 1 800 Kč

3

stůl psací rohový (P, L) ořech, dřev. 

bočnice, stolová clona osazena 100 mm 

od zadní části prac. desky

1 600 735 1200 1 2 520 Kč

Provedení nábytku materiál lamino, barva nábytku dle vzorníku Egger 1709-ořech.  

Zadavatel žádá uchazeče o předložení vyobrazení jednotlivých prvků kancelářského nábytku.

Stolová deska a vrchní nábytková deska o síle 25 mm hrana min. ABS 2,5 mm, ostatní nábytková deska, bočnice stolů a police o síle 18 mm hrana 

ABS min. 0,5 mm, úchyt skříněk typu oblouk stříbrný matný kov.

Poř. číslo
Rozměry v mm 

Cena bez DPHksNázevNáhled*

skříň šatní vysoká bez uzamykání 

skříň vysoká 2 dvéřová se sklem jen s uzamykáním spodní skříňky - min. 2x klíč

všechny ostatní skříně uzamykatelné - min. 2x klíč

Skříně: vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech;vnitřní prostory a vnitřní police v barvě ořech nebo šedostříbrné; a vnitřní prostory 

niky v barvě šedostříbrné. Police ve skříních rovnoměrně rozložené (na výšku šanonu), dvířka včetně stavěcích šroubů pro vyrovnání 

nerovností. podlahy.

Stoly a jednací nástavby: v barvě ořech-jednobarevné

Kontejnery: v barvě ořech-jednobarevné, centrální zamykání - min. 2x klíč
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4
deska rohová ořech 90ᵒ kruhová 

o síle desky 25mm, ABS min. 2,5 mm
750 25 750 1 510 Kč

5

jednací nástavba ořech

o síle desky 25 mm, ABS min. 2,5 mm

2 kul. podpěrné nohy odstín RAL 9006

1 500 25 750 1 1 080 Kč

6

kulatá podpěrná noha odstín RAL 9006 

s kováním a spojovacím materiálem pro 

připevnění

60 705 60 1 190 Kč

7

kontejner pojízdný ořech - 4 stejně velké 

zásuvky, bez plastové vložky pro 

kancelářské potřeby v horní zásuvce, 

centrální zámek

430 600 550 1 3 570 Kč

8

kontejner přístavný ořech - 4 stejně velké 

zásuvky, bez plastové vložky pro 

kancelářské potřeby v horní zásuvce, 

centrální zámek

800 735 550 1 2 690 Kč

9

skříň střední 2 dvéřová 

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

 skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné

2 police uvnitř skříňky (na šanony)

800 1 115 410 1 2 330 Kč
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10

skříň střední 2 dvéřová s nikou 

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné                                         

prostory niky v barvě šedostříbrné 

vnitřní prostor niky na šanony  

1 police uvnitř skříně na šanony

800 1 115 410 1 2 210 Kč

11

skříň střední jednodvéřová

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

 skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné

2 police uvnitř skříňky (na šanony)

400 1 115 410 1 1 280 Kč

12

skříň rohová střední 

ořech - jednobarevná

2 police

400 1 115 410 1 810 Kč

13

skříň vysoká 4 dvéřová s nikou 

uprostřed

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné                                         

prostory niky v barvě šedostříbrné

v každé skříni 1 police  (na šanony)

800 1 815 410 1 3 630 Kč
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14

skříň vysoká 2 dvéřová se sklem

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné                                            

prostory za sklem v barvě šedostříbrné

2 police za sklem

1 police uvnitř spodní skříně (na šanony)

800 1 815 410 1 3 640 Kč

15

skříň vysoká 2 dvéřová

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

 skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné

4 police (na šanony) 

800 1 815 410 1 3 100 Kč

16

skříň vysoká šatní 

vrchní deska, boky a dvířka v barvě ořech

skříň uvnitř v barvě ořech nebo 

šedostříbrné

výsuvné kování na ramínka

1x úložná police nahoře

800 1 815 410 1 2 440 Kč

17

stolek konferenční ořech

dřevěné bočnice

stolová clona uprostřed

800 600 500 1 610 Kč

18

stolek jednací kruhový centrální noha

deska ořech o síle 25 mm, hrana ABS min. 

2,5 mm, 

 kov. podnoží odstín RAL 9006

600 735 600 1 1 810 Kč



Cenová nabídka kancelářského nabytku

19

stůl jednací kov. podnoží, deska ořech o 

síle 25 mm, hrana ABS min. 2,5 mm kov. 

podnoží hranaté odstín RAL 9006
1 600 735 800 1 1 700 Kč

20

jednací židle stohovatelná (s 

područkami, šedostříbrný kovový rám, 

index otěru potahové látky min. 100.000 

cyklů, nosnost židle min. 100 kg, barva 

černé čalounění)

1 1 210 Kč

* Náhledy kancelářského nábytku jsou pouze ilustrativní


