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Příloha:  Položkový rozpis zakázky na vytvoření návrhu, následnou realizaci úprav interiérů a 

dodávku mobiliáře. 

 

1. kancelář 2325  

Výmalba ve dvou odstínech - 5500,- 

Požadovaná chytrá zeď včetně aplikace na míru - 10.200,- 

Květináč velký bílý - 3100,- 

Čalouněná nástěnka ke stolu dle požadavku - 3000,- 

Závěsy včetně garnýže a instalace - 11.819,- 

Kompletní nábytková sestava včetně dopravy a montáže - 46.020,- 

Výsuvná zásuvka s USB - 734,- 

8x židle k jednacímu stolu - 14.960,- 

Doprava židlí a podnoží - 890,- 

Celkem = 96.223,- bez DPH 

Návrh, zajištění a koordinace realizace vč. dopravy - 14.000,- bez DPH. 

 

2. kanceláře 1414 a 1414a  

Úprava stěn po SDK revizních otvorech při úpravě osvětlení, výmalba - 15.600,- 

Elektrikářské zásahy pro nová svítidla (vč. demontáže stávajících, montáže nových), rozvod k nové TV, 

výsuvné zásuvky - 18.420,- 

Drobné stavební úpravy v úrovni podlahy pro rozvod k TV a pracovnímu ostrůvku - 8200,- 

Demontáž soklu, úprava podkladu, pokládka nového koberce včetně materiálu, nové soklové lišty - 

38.861,- 

Grafika 5x obraz na stenu, plast - 6000,- 

Židle k jednacímu stolu 4x - 7840,- 

Doprava podnože a židlí 890,- 

Křeslo do rohu místnosti a křeslo pro hosta - 19.000,- 

Konferenční stolek - 2567,- 

Květináč - 2719,- 

Nátěr chytrá zeď na desku, zavěšeno na zeď - 3.155,- 

Nová svítidla do obou prostorů - 23.893,- 

LED pásek asistentka ke stolu - 1842,- 

Celková sestava stolu včetně šuplíků, deska na zeď se zrcadlem, sestava vestavné skříně pod šikminu, 

horní skříňky ke stolu - 59.740,- 

Celková sestava stolu včetně zadní šuplíkové části, vysoká skříň, deska za TV, deska věšáková - 

66.108,- 

2x výsuvná zásuvka - 1468,- 

Pracovní křeslo - 2x 6950,- = 13.900,- 

Celkem = 290.203,- bez DPH 

Návrh, zajištění a koordinace realizace vč. dopravy - 35.000,- bez DPH. 

 

Celková cena zakázky 435.426,- Kč bez DPH 


