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Formulář cenové nabídky část 4 - Severovýchod 

Rámcová dohoda
DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU PRO R ESORT DOPRAVY 2019 - 2022

Identifikace účastníka:

Obchodní název:
Sídlo:

IČO:

OFFICE-CENTRUM S.R-O.
CerakotypdskB £3 P^aru 9______

27143562

Kateqorle Typ Tolerance v mm

1. Kancelářský 
nábytek

Stoly U výšky stolů 740 mm tolerance výšky -  40 mm

Skříně U výšky skříňl 740 mm tolerance výšky -  40 mm. 
Ostatní rozměry výškv -/+ 20 mm

Konteinerv Tolerance hloubky-20 mm
Nástavce Tolerance výškv -/+ 20 mm
Stolové nástavce Tolerance výšky -10 mm
Doplňky Tolerance výšky +/- 20 mm
Židle (kancelářské, 
konferenční)

Uvedeny min. rozměry. Tolerance všech rozměrů 
20 mm.

2. Ubytovací nábytek Postele Uvedeny min. rozměry. Tolerance všech rozměrů 
+ 50 mm

3. Dílenský nábytek
Židle dílenská, lavice Tolerance vvškv -/+ 20 mm

Skříň dílenská Tolerance výšky -/+ 20 mm
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6 PSK4.479 39121100-7 Psací stoly Kancelářský
nábytek Stůl S1P8-1400 6_Pracovní stůl - 

celotaminový
Pracovní stůl -  celolaminový, 

rozměry: 1400 x 800 x 740 mm
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7 PSK4.480 39121100-7 Psací stoly Kancelářský
nábytek Stůl S1P8-1600 7_Pracovnl stůl - 

celol aminový
Pracovní stůl -  celolaminový, 

rozměry: 1600 x 800 X 740 mm ks 1 ........................

. .
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................... ...................
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121 PSK4.S94 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek Skříň D-SV4-L 121_Skříň uzavřená

jednodvéřová -  levá

Skříň uzavřená jednodvéřová - 
levá, rozměry: 400 x 470 x 1789 

mm
ks 1 ........................ ..................... ................... ...................

149 PSK4.622 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek Skříň Š8D

149_Skfíň šatní dělená, 1/2 
šatní tyč, 1/2 police s dělíc! 

příčkou

Skříň šatní dělená, 1/2 šatní tyč, 
1/2 police s dělicí příčkou, 

rozměry: 800 x 600 x 1789 mm
ks 2
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202 PSK4.675 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek Skříň N-SX4 202_Skříň otevřená Skříň otevřená, rozměry: 400 X 

470 x 2137 mm ks 1 ..... ............... . ................... ................... ...................

i

210 PSK4.683 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek Skříň ŠE.2-50:50 210_Skříň šatní, plné dveře 

zamykatelná 50:50

Skříň šatní, 800x380x2000 mm, 
plné dveře zamykatelná, děleni 
50:50 (v jedné části tyč na šaty 

+ vrchní a spodní police, ve 
druhé 5 polic)

ks 1 .................
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.................... ................... ...................
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218 PSK4.691 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek Kontejner KOM4

218_Kontejner uzamykatelný 
mobilní -  4 zásuvky (vč. 

vloženého tužkovníku a dělící 
přepážky)

Kontejner uzamykatelný mobilní • 
4 zásuvky (vč. vloženého 

tužkovníku a dělíc! přepážky), 
rozměry: 450 x 600 x 600 mm

ks 2 .................. ................... ................... ...................

222 PSK4.695 39122100-4 Skříně Kancelářský
nábytek

Kontejner KOM3+1-600
222_Kontejner ke stolu, 4 

zásuvky, zamykatelný, 
pojízdný

Kontejner ke stolu, 
420x600x590mm, 4 zásuvky, 

zamykatelný, pojízdný
ks 4 . . . . . . . . . . . . . . .................. ..................... ..................... §

273 PSK4.746 39151300-8 Modulový
nábytek

Kancelářský
nábytek Doplňky PO-800 273_Po!ice závěsná Police závěsná, rozměry: 800 x 

300 x 300 mm

odstinu/barevné kombinaci dle výběru, 
tloušťky min. 18mm s ABS hranou o tloušťce 
min. 2mm„ vyrobeny z laminované 
dřevotřískové desky, montážní otvory zakryty 
PVC krytkami v barvě lamina, šířka desky 
půdy min. 25 mm, hrany půdy s olepením ABS 
hranou o tloušťce 2 mm, rádius zaoblení hrany 
půdy min. 2 mm pro zvýšení životnost", šířka 
ostatních desek min. 18 mm, hrany ostatních 
desek s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 
mm, otevřené dno k volnému položení na 
desku pracovního stolu, rozměry jsou uvedeny 
v katalogu u konkrétního požadovaného 
výrobku.

ks 2 . . ............... ............... ................ ................

277 PSK4.750 39151300-8 Modulový
nábytek

Kancelářský
nábytek Doplňky POT3-1000 277_Police závěsná 

nástěnná
Police závěsná nástěnná, 

rozměry: 1000x250x250 mm ks 3 . . . ....... .. . . ................ ................... ................... _

281 PSK4.754 39157000-7 Částí nábytku Kancelářský
nábytek Ostatní ZAM-1 281_Nábytkový zámek -  

jednocestný
Nábytkový zámek -  

jednocestný, rozměry: x x mm ks V ............. .............. ................ ................ &

287 PSK4.760 39112000-0 Židle Kancelářský
nábytek Žídle ŽNMD 287_Židle kancelářská 

síťovaná MD

630/520 mm,mín. výška 1160- 
1240 mm,min. hloubka 500 mm, 

Opěrák typ potahu -  síťovina, 
pěnová sedák potažený tkanou 
síťovinou, hluboký anatomicky 
tvarovaný sedák, synchronní 
mechanismus s aretací ve 4 
polohách, regulace přítlaku 

opěráku v dynamickém režimu, 
výškově nastavitelný sedák, 

ergonomická, výškově i 
hloubkově nastavitelná bederní 

opěrka, výškově a úhlově 
stavitelná hlavová opěrka,

6 0 1 6

ks 1 ................... ................... ................... ................... %

288 PSK4.761 39112000-0 Žídle Kancelářský
nábytek Židle Ž 2.1 288_Židle kancelářská s 

opěradlem

a opěráku černá/ šedá / modrá 
nebo na výběr dle vzorní ku 

výrobce, každé křeslo musí mít 
stejně barevný sedák a opěrák), 

nosnost min. 130 kg, celková 
výška židle včetně opěrky hlavy 
je 1180 mm, materiál sedáku a 
opěráku textilní potahová látka, 
odolnost vůči prodřeni min. 95 
000 cyklů, sedák šířka sedáku 

mín. 480 mm, výškově 
stavitelný, minimální výška sedu 

440 mm, materiál konstrukce 
kovnastavení hloubky sedáku, 

bez prošité přední hrany 
sedáku, opěrák vysoký, 

polstrovaný, ergonomicky 
tvarovaný, výškově stavitelný 
systémem, područky výškově 

stavitelné s měkčeným PU 
černým opěrným topem, tělo

ks 4 .. ................... ................... ..................... .....................
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Celková nabídková cena za 3 roky plnění bez DPH 58 006,32 Kč
DPH 12 181,33 Kč
Celková nabídková cena za 3 roky plnění s DPH 70 187,65 Kč
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 762175

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 37333fa6-5413-45a4-a96a-267fa8d777bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petra HOJNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2020 07:33:00
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