
Příloha č.1 položkový rozpočet -nábytek

Položka celkem bez DPH celkem s DPH

UČEBNA PŘÍRODOVĚDNÝCH VĚD 105 611 Kč 127 789 Kč

UČEBNA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 221 070 Kč 267 495 Kč

Celkem 326 681 Kč 395 284 Kč

Cena celkem bez DPH 326 681 Kč

DPH 21% 68 603 Kč

Cena celkem vč. DPH 395 284 Kč

Poznámka k technické specifikaci:

Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy:
Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky- položkovou cenu

Položkový rozpočet - REKAPITULACE- nábytek 

pro ZŠ Brno - Hudcova

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní 

označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý 

podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro 

upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 

obdobného řešení. 
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Příloha č.1 - položkový rozpočet-nábytek, pomůcky

Položka ks
Splnění 

kritéria:
 jed. cena s 

DPH 
celkem s DPH

Nábytek
Učitelské pracoviště

katedra multimediální, přístrojová

1600 x 600 x 760 mm

Pracovní deska 25 mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro 

kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. 

Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.

PC box: šíře 27 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, v horní části PC boxu stavitelná police, v zadní části 

PC boxu odvětrování perforovaným plechem (velikost otvoru min. 7 mm max.10 mm). 

Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, 

horizontální roletová dvířka se zámkem.

Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru. 

1 ANO 25 174 Kč 25 174 Kč

mycí stůl s keramickým dřezem a baterií - deska Postforming

600 x 600 x 900 mm

Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu, pracovní deska o 

síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou 

výpustí, baterie T+S s laboratorním ramínkem s kónickým náustkem, ve spodní části úložný prostor 

uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací 

barvou RAL dle výběru.

1 ANO 18 635 Kč 18 635 Kč

Celkem 43 809 Kč

Žákovské pracoviště pro mikroskopy

Žákovské pracoviště vč. úložného prostoru

1500 x 760 mm ( š. x v. )

Demonstrační stůl, pracovní deska s umakartovým polepem 8-úhelníkového tvaru, středový technický 

tunel (podnož) pro vedení kabeláží z LTD 18 mm s jeklovou podnoží 40x20 mm s prostupy pro pevné 

kotvení k podlaze. 

Požadujeme: Úložný, uzamykatelný, jednodveřový prostor v podnoži.

2 ANO 35 490 Kč 70 980 Kč

Celkem 70 980 Kč

Instalace

doprava a montáž 1 ANO 13 000 Kč 13 000 Kč

Celkem 13 000 Kč

CELKEM bez DPH 105 611 Kč

DPH 21% 22 178 Kč

Cena celkem vč. DPH 127 789 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Poznámka k technické specifikaci:

Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy

MINIMÁLNÍ KONFIGURACE DLE ZADÁNÍ VČETNĚ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ

Základní škola Brno, Hudcova 81/35, učebna přírodních věd

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, 

výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny 

pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. 

Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky.Ve sloupci "Splnění kriteria" uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že 

zařízení danou položku obsahuje/splňuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje/nesplňuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat/splňovat 

některý z požadovaných parametrů technické specifikace, bude nabídka vyřazena.
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Příloha č.1 - položkový rozpočet-nábytek, pomůcky

Položka ks
Splnění 

kritéria:
 jed. cena s 

DPH 
celkem s DPH

Nábytek
Učitelské pracoviště

katedra multimediální, přístrojová

1600 x 680 x 760 mm

Konstrukce: LTD 18 mm, pracovní deska 25 mm s PUR hranou všechny spoje lepené pomocí PUR 

technologie k získání voděodolnosti, rámová konstrukce ze svařovaného profilu 40 x 20 mm. Box pro PC 

min. 30 x 55 x 45 cm zavěšený 

pod deskou. Dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže, v levé části katedry box pro AV techniku š. 60 cm 

se stavitelnými policemi uzavíratelný a uzamykatelný roletou. Kovové prvky budou upraveny vypalovací 

barvou RAL dle výběru.

1 ANO 28 728 Kč 28 728 Kč

Celkem 28 728 Kč

Žákovské pracoviště

PC stůl pro jednoho žáka

700 x 680 x 760 mm

Konstrukce:kombinace kov/LTD 18 mm, rám ze svařovaného profilu 40 x 20 mm, ošetřen vypalovací 

práškovou barvou RAL dle výběru, pracovní deska o síle min. 25 mm, ABS hrana, vestavěný tunel pro 

vedení kabeláží, průchodka pro kabeláž. (Mini PC bude umístěno u monitoru)

27 ANO 7 304 Kč 197 208 Kč

Celkem 197 208 Kč

Instalace

celkové sestavení  a montáž učebny (nábytek) 1 ANO 31 395 Kč 31 395 Kč

celková doprava 1 ANO 10 164 Kč 10 164 Kč

Celkem 41 559 Kč

CELKEM bez DPH 221 070 Kč

DPH 21% 46 425 Kč

Cena celkem vč. DPH 267 495 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Poznámka k technické specifikaci:

Poznámka ke způsobu vyplnění přílohy

MINIMÁLNÍ KONFIGURACE DLE ZADÁNÍ VČETNĚ SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ

Základní škola Brno, Hudcova 81/35, učebna digitálních technologií

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, 

výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny 

pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. 

Uchazeči povinně vyplní barevně označené buňky.Ve sloupci "Splnění kriteria" uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že 

zařízení danou položku obsahuje/splňuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje/nesplňuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat/splňovat 

některý z požadovaných parametrů technické specifikace, bude nabídka vyřazena.
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