
SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Autis Centrum - týdenní stacionář, Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice - vybavení“

číslo smlouvy kupujícího: 2021001778
číslo smlouvy prodávajícího: SODO1/09/21
číslo veřejné zakázky: 21124

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: M Projekt je spolufinancován v rámci programu Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

I. Smluvní strany
1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 215

e-mail: stehlikovak@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Prodávající:
název: LP DVOŘAČEK spol. s r.o.
sídlo: Velice 27, 373 48 Dříteň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 26285
zastoupený: Lukáš Dvořáček
ve věcech technických: Pavel Dvořáček
IČO: 06126839
DIČ: CZ06126839
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „Autis Centrum - týdenní
stacionář, Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice - vybavení“.
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Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení do Autis Centra - týdenního stacionáře na
adrese Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice. Jedná se o dodávku spotřebičů, kancelářské
elektroniky, vybavení pokojů klientů a kanceláří pro personál.

Bližší specifikace předmětu plnění uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, ra základě níž
byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace44).

součástí předmětu plnění zboží ?3 služby X

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ? ne [X]

Místo plnění
Autis Centrum, Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano (XI ne ?

dotčeno:
vodohospodářské dílo ?
sociální zařízení: XI

III. Doba plnění
1. Kupující předá pracoviště prodávajícímu: na základě dohody smluvních stian s ohledem

na stavební připravenost, přičemž prodávající
nesmí bezdůvodně odpírat kupujícímu
součinnost při předání pracoviště;
předpoklad 02/2022

2. Prodávající je povinen zahájit provádění dodávky: dnem předání pracoviště
3. Prodávající je povinen ukončit práce na dodávce: do 2 měsíců ode dne zahájení provádění

dodávky
4. Prodávající je povinen provést dodávku: do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení prací

na dodávce
5. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do 7 kalendářních dnů ode dne provedení

dodávky, či ukončení prací na dodávce
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak
než jeho splněním

IV. Nabídková cena dodávky
Nabídková cena dodávky činí 1 794 946 Kč bez DPH.

(slovy: Jedenmilionsedmsetdevadesátčtyřitisícadevětsetčtřicetšestkournčeských)
K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými
právními předpisv ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. To neplatí, pokudprodávajíc, není plátcem
DPH, přičemžpro případ, že by seprodávající stal plátcem DPHpo uzavření této smlouvy, ujednávaji
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a
případné připočteni DPH jde k tíži prodávajícího. Možnost změny ceny dodávky podle jiných
ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění dodávky
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1. Nutná součinnost více dodavatelů ano E ne ?
2. Pozastávka dle čl. VI poděl. C VOP

ano El ne ?
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano ? ne El
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano ? ne E
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano ? ne E
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl.
D VOP

ano ? ne E
7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP

ano E ne ?
výše pojištění: minimálně 800.000, - Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C
VOP

ano E ne ?
výše pojištění: minimálně 800.000, - Kč

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
I. V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy prodávající nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII smlouvy, je prodávající
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny dodávky bez DPI I za
každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Kupující jc přesvědčen, žc jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněnim jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má kupující zájem na snížení negativních dopadů provádění dodávky na životní prostředí. Za
tímto účelem kupující požaduje splněni následujících podmínek ze strany prodávajícího.

2. Prodávající je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se
na provádění dodávky dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena
dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění dodávky dle
této smlouvy.

3. Kupující je oprávněn vyžádat si od prodávajícího prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku. Prodávající je povinen kupujícímu prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy kupujícího.

4. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně prodávajícím nebo jeho poddodavateli. Prodávající se zavazuje zajistit
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dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

5. Prodávající se zavazuje postupovat v rámci provádění dodávky tak, aby nedocházelo k
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména
vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných
obalů.

VIII.Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato
smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění
v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy
obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Součásti závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky
objednatele verze III/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP“), které byly součástí zadávací
dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České
Budějovice na adrese http://www.cbudejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují,
že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace dodávky.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23.8.2021,
č. 943/2021.

Dne 1 8 -10-2021

V Českých Budějovicích , y-' V Č. Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstekjajňbláfoíaj Lukáš Dvořaček
statutární město České Budějovice LP DVOŘAČEK saol. s r.o.

Velice 27, 373 48 Dříteň
Tel. 734 465 304 Tel, 702 434 804
IČO: 06126839 DIČ: C 206126839

www.lpdweb.cz, email: info@lpdweb.cz
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ELEKTRONIKA, NÁBYTEK PRO KLIENTY a PERSONÁL

Předmět Vybavení stacionáře pro osoby s autismem
Název
zakázky: Autis Centrum, o.p.s. Vypracováno (aktualizace): 17.7.2021
Adresa: Plzeňská 2219/44, České Budějovice
Kontaktní Mgr. Milena Urbanová, 777 328 211

Elektronika

Položka (spotřebiče - klienti, personál) ks cena/ks cena celkem

Pračka sušička set (sestava na sobě) 1 110000 110000
připojení teplé i studené vody a odtah vzduchu
Pračka: kapacita 9 - 10 kg, G-faktor 440, otáčky min 1

1
200 rpm, výkon motoru 0,75 kW, přívod vody 2x3/4",
gravitační vypouštění
Sušička: kapacita 8-9 kg, výkon motoru 0,25 kW, průměr
odtahu 102 mm.

3 9917
Lednička s mrazákem

29750

2 energetická třída A+++, objem chladničky 255 I, objem
mrazáku 98 I, tichý chod 39 dB, klimatická třída SN-T,
samoodmrazovací, supermražení, dětská pojistka

Mikrovlnná trouba s grilem vestavná 3 3554 10661

3 výkon 900 W, objem 25 I, funkce: rozmrazování, gril,
časovač, dětská pojistka

Myčka vestavná 2 10661 21322

4 energetická třída A+++, 13 sad nádobí, nízká hlučnost
44 dB, odložený start, časovač,

Varná deska indukční 2 9008 18017

5 energetická třída A+++, 4 plotýnky, flexizóna, dotykové
ovládání, ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka

Trouba vestavná horkovzdušná 2 7521 15041
energetická třída A, objem 57 I, horní-spodní ohřev, gril,

6 pravý horký vzduch, rozmrazováni, časovač, katalytické
čištění

1 14876 14876
Televizor - společenská místnost
Televize SMART LED, úhlopříčka 146cm, 4K Ultra HD,
BMR IFC 1800 (50Hz), HDR10, HDR10+, HLG, Dolby

7 Vision, lokální stmívání, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x
HDMI, 2* USB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth,
DLNA, HbbTV, herní režim, hlasové ovládáni, Netflix, My
Home Screen, VESA 400x200, repro 20W, Dolby Atmos,
G

Položka (vybavení kanceláří, denní místnost - personál)



Tiskárna 1 28999 28999
Typ tiskárny: laserová, barevná, formát tiskárny: A3, DPI
tisku: 2 400, DPI skeneru: 600, multifunkčni, rychlost
černého/barevného tisku - normální [stran/min]: 20,
automatický oboustranný tisk

8 velikost standardní paměti [MB]: 512, dotykový displej,
vstupní zásobník [listů]: 350, podavač skeneru, podavač
skeneru: DADF (110 listů), spotřeba [W]: 1 200, spotřeba
Stand-by [W]: 78
šířka [mm]: 595, výška [mm]: 586, hloubka [mm]: 634,

Tiskárna 1 14390 14390
Typ zařízení: barevné laserové multifunkčni zařízení
multifunkčni: tisk, kopírování, skenování, faxováni
rychlost tisku: až 27 str./min (A4), oboustranně: až 24,5

9 str./min, kvalita tisku: Až 1 200 * 1 200 dpi, rozlišení
tisku: Až 600 x 600 dpi, rychlost procesoru: 800 MHz x 2,
paměť: 1024 MB, rozhraní a připojení: USB 2.0 Hi-
Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi-
802.11 b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Laminovačka 1 5388 5388
maximální formát A3, laminovací šířka 318 mm,
laminovací rychlost 119 cm/min, maximální tloušťka
laminovací fólie 250 mic, zpětný chod, Regulace rychlosti
automaticky

10 Regulace teploty automaticky, Laminace za studená,
Maximální tloušťka dokumentu 0,7 mm
Napájení 230 V, Počet laminovacích válců 6
Rozměry (Š x V x H) 545mm x 170mm x 120mm

Skartovačka 1 4799 4799
typ řezání křížový řez, max. velikost řezu papíru částice
do 30 mm2,max. kapacita skartace 12 listů, Gramáž
papíru pro max. skartaci 70 g/m2,skartovaný materiál
papír, svorky a sponky, CD, DVD, objem koše 28 I,
Rychlost skartace 1,8 m/min
Výbava zpětný chod, Vypnutí při přehřátí/přehlcení,
Vyjímatelný koš, Start/stop automatický, Separované

11 koše pro různý odpad, Šířka 37,3 cm, Výška 64,9 cm,
Hloubka 28,9 cm, bezpečnostní úroveň E-4/0-1/P-5/T-5,
infračervený senzor pro automatické vypnutí a zapnutí
skartace, přepnutí do režimu úspory energie,
bezpečnostní vypnutí chránící před přehřátím a
přetížením, separátní zásobník na skartované
CD/DVD/Blu-ray disky/plastové karty a papír, ocelové
nože.

Položka (vybavení klienti) ks cena/ks cena celkem
Vybavení pokoje

Skříň 2000x800x600, šatní tyč a police. Provedení MDF
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm,

12 zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová
úprava transparentním voskem. 16 14560 232960

Postel 2000x1200, 2 zásuvky úložné, boční čelo
zakulaceno rádiusem 5 mm. Provedení MDF (nosič),

13 hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 8 18180 145440

8

Tiskárna
Typ tiskárny: laserová, barevná, formát tiskárny: A3, DPI 
tisku: 2 400, DPI skeneru: 600, multifunkčni, rychlost 
černého/barevného tisku - normální [stran/min]: 20, 
automatický oboustranný tisk
velikost standardní paměti [MB]: 512, dotykový displej, 
vstupní zásobník [listů]: 350, podavač skeneru, podavač 
skeneru: DADF (110 listů), spotřeba [W]: 1 200, spotřeba 
Stand-by [W]: 78
šířka [mm]: 595, výška [mm]: 586, hloubka [mm]: 634,

1 28999 28999

9

Tiskárna
Typ zařízení: barevné laserové multifunkčni zařízení 
multifunkčni: tisk, kopírování, skenování, faxováni 
rychlost tisku: až 27 str./min (A4), oboustranně: až 24,5 
str./min, kvalita tisku: Až 1 200 * 1 200 dpi, rozlišení 
tisku: Až 600 x 600 dpi, rychlost procesoru: 800 MHz x 2, 
paměť: 1024 MB, rozhraní a připojení: USB 2.0 Hi- 
Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi- 
802.11 b/g/n, bezdrátové přímé připojení

1 14390 14390

10

Laminovačka
maximální formát A3, laminovací šířka 318 mm, 
laminovací rychlost 119 cm/min, maximální tloušťka 
laminovací fólie 250 mic, zpětný chod, Regulace rychlosti 
automaticky
Regulace teploty automaticky, Laminace za studená, 
Maximální tloušťka dokumentu 0,7 mm
Napájení 230 V, Počet laminovacích válců 6
Rozměry (Š x V x H) 545mm x 170mm x 120mm

1 5388 5388

11

Skartovačka
typ řezání křížový řez, max. velikost řezu papíru částice 
do 30 mm2, max. kapacita skartace 12 listů, Gramáž 
papíru pro max. skartaci 70 g/m2, skartovaný materiál 
papír, svorky a sponky, CD, DVD, objem koše 28 I, 
Rychlost skartace 1,8 m/min
Výbava zpětný chod, Vypnutí při přehřátí/přehlcení, 
Vyjímatelný koš, Start/stop automatický, Separované 
koše pro různý odpad, Šířka 37,3 cm, Výška 64,9 cm, 
Hloubka 28,9 cm, bezpečnostní úroveň E-4/0-1/P-5/T-5, 
infračervený senzor pro automatické vypnutí a zapnutí 
skartace, přepnutí do režimu úspory energie, 
bezpečnostní vypnutí chránící před přehřátím a 
přetížením, separátní zásobník na skartované 
CD/DVD/Blu-ray disky/plastové karty a papír, ocelové 
nože.

1 4799 4799

Položka (vybavení klienti) ks cena/ks cena celkem
Vybavení pokoje

12

Skříň 2000x800x600, šatní tyč a police. Provedení MDF 
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, 
zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová 
úprava transparentním voskem. 16 14560 232960

13

Postel 2000x1200, 2 zásuvky úložné, boční čelo 
zakulaceno rádiusem 5 mm. Provedení MDF (nosič), 
hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno 
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, 
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava 
transparentním voskem. 8 18180 145440



Stůl - noční stolek 500x500, 1x šuplík, 1x police.
Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým

14 nákližkem tl. 5 mm zalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem. 8 5650 45200

Stůl - stolek u křesla 500x500x600. Provedení MDF
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5

15 mmzalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka
dýhy 1,6 mm, pracovní deska MDF zalisováno HPL,
barva přírodní dub, hrany okulaceny rádiusem 3 mm.
Povrchová úprava transparentním voskem. 8 4260 34080

Psací stůl 1500x700. Provedení MDF (nosič), hrany
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno

16 dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 8 8020 64160

Kontejner 4 zásuvky. Provedení MDF (nosič), hrany
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno

17 dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 8 7500 60000

Židle, masiv dub, povrch ošetřen transparentním
18 voskem, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm, výška

opěradla 50 cm. 8 3800 30400

Police nad stůl na trn 900x250. Provedení MDF (nosič),
hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, zalisováno

19 dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 16 2380 38080

Obklad příčky oboustranný z jedné strany 625x2700 +
zrcadlo z druhé strany 1375 x 700, tlouštka zdi 150mm
. Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým

20 nákližkem tl. 5 mm, zalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem 8 9300 74400

Přebalovaví pult 1700x700x38, výška nad podlahou
950mm. Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny

21 dubovým nákližkem tl. 5 mm, zalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem 8 3200 25600

Police pod pult 700x600x38 výška nad podlahou 450mm.
Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým

22 nákližkem tl. 5 mm, zalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem. 8 1450 11600

Police nad přebalovací pult700x1700x38 + led osvětlení
(atypický tvar), výška nad podlahou 1550mm . Provedení

23 MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5
mm, zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka
dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm.
Povrchová úprava transparentním voskem. 8 3280 26240

Vybavení předsíně



Skříň 2000x800x600, šatní tyč a police. Provedení MDF
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm,

24 zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová
úprava transparentním voskem. 4 14560 58240

Botník 1100x450x400, zadní stěna výšky 1800mm s
háčky. Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým

25 nákližkem tl. 5 mm, zalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem. 4 14100 56400

Vybavení jídelny

Obložka bez dveří dle stavebního otvoru, tloušťka dýhy
26 1,6 mm, dubová dýha, povrchová úprava transparentní

vosk, finální úprava dle zaměření stavby 2 4150 8300

Sedací sestava složená 2x sedák (400x750) 1x stůl
(1550x850) a 1x obložení místnosti (v.570x d.4700),
boční čelo zakulaceno rádiusem 5 mm. Provedení MDF

27 (nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm,
zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Deska stolu
MDF zalisováno HPL, barva přírodní dub Povrchová
úprava transparentním voskem. 4 17600 70400

Police nad stůl, 900x250. Provedeni MDF (nosič), hrany
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, zalisováno

28 dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 8 2380 19040

Vybavení Herna Jídelna

Zavírací okénko pro jídlo - kuchyně, šíře 120 cm,
29 spouštěcí roletka, dubová dýha, tloušťka 1,6 mm,

povrchová úprava transparentní vosk, včetně obložky a
parapetu. Finální rozměr dle zaměření stavby a otvoru. 2 8500 17000

Stůl velký 2000x1000x750. Provedení MDF (nosič),
hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno

30 dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
pracovní deska MDF zalisováno HPL, barva přírodní
dub, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová
úprava transparentním voskem. 2 18650 37300

Židle, masiv dub, povrch ošetřen transparentním
31 voskem, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm, výška

opěradla 50 cm. 12 3800 45600
Vybavení Vstup + šatna

Botník do tvaru U celkové délky 6000x450x400, zadní
stěna vyšší 1800mm s háčky, na sedáku umístěna
skříňka o rozměru 1350x400x382mm s čtyřmi

32 uzamykacími dvířky. Provedení MDF (nosič), hrany
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm,
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava
transparentním voskem. 1 36150 36150

24

Skříň 2000x800x600, šatní tyč a police. Provedení MDF 
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, 
zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová 
úprava transparentním voskem. 4 14560 58240

25

Botník 1100x450x400, zadní stěna výšky 1800mm s 
háčky. Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým 
nákližkem tl. 5 mm, zalisováno dubovou dýhou 
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny 
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním 
voskem. 4 14100 56400

Vybavení jídelny

26
Obložka bez dveří dle stavebního otvoru, tloušťka dýhy 
1,6 mm, dubová dýha, povrchová úprava transparentní 
vosk, finální úprava dle zaměření stavby 2 4150 8300

27

Sedací sestava složená 2x sedák (400x750) 1x stůl 
(1550x850) a 1x obložení místnosti (v.570x d.4700), 
boční čelo zakulaceno rádiusem 5 mm. Provedení MDF 
(nosič), hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, 
zalisováno dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy
1,6 mm, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Deska stolu 
MDF zalisováno HPL, barva přírodní dub Povrchová 
úprava transparentním voskem. 4 17600 70400

28

Police nad stůl, 900x250. Provedeni MDF (nosič), hrany 
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mm, zalisováno 
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, 
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava 
transparentním voskem. 8 2380 19040

Vybavení Herna Jídelna

29
Zavírací okénko pro jídlo - kuchyně, šíře 120 cm, 
spouštěcí roletka, dubová dýha, tloušťka 1,6 mm, 
povrchová úprava transparentní vosk, včetně obložky a 
parapetu. Finální rozměr dle zaměření stavby a otvoru. 2 8500 17000

30

Stůl velký 2000x1000x750. Provedení MDF (nosič), 
hrany opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno 
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, 
pracovní deska MDF zalisováno HPL, barva přírodní 
dub, hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová 
úprava transparentním voskem. 2 18650 37300

31
Židle, masiv dub, povrch ošetřen transparentním 
voskem, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm, výška 
opěradla 50 cm. 12 3800 45600

Vybavení Vstup + šatna

32

Botník do tvaru U celkové délky 6000x450x400, zadní 
stěna vyšší 1800mm s háčky, na sedáku umístěna 
skříňka o rozměru 1350x400x382mm s čtyřmi 
uzamykacími dvířky. Provedení MDF (nosič), hrany 
opatřeny dubovým nákližkem tl. 5 mmzalisováno 
dubovou dýhou oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, 
hrany okulaceny rádiusem 3 mm. Povrchová úprava 
transparentním voskem. 1 36150 36150
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Botník rovný 3700x450x400, zadní stěna vyšší 1880mm
s háčky + 4x zamykací skříňky umístěné v dolní části.
Provedení MDF (nosič), hrany opatřeny dubovým

33 nákližkem tl. 5 mmzalisováno dubovou dýhou
oboustranně, tloušťka dýhy 1,6 mm, hrany okulaceny
rádiusem 3 mm. Povrchová úprava transparentním
voskem. 1 26800 26800

Položka (vybavení personál) ks cena/ks cena celkem
Denní místnost

Velký stůl jednací 3000x1000x750. Provedení DTDL dub
34 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 1 10254 10254

Židle, masiv dub, povrch ošetřen transparentním
35 voskem, výška 95 cm, výška sedáku 45 cm, výška

opěradla 50 cm. 8 3800 30400

PC stolek 1200x600x750. Provedení DTDL dub přírodní,
36 tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové tloušťka 2

mm 2 4650 9300

37 Kancelářská židle s nastavitelnými opěrkami, otočná na
kolečkách 2 4130 8260

Skříň šatní 1880x800x620, Provedení DTDL dub
38 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 2 4850 9700

Věšák se zrcadlem + botník, 900x1800, provedení DTDL
39 dub přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 1 4530 4530

Stolek, 500x500x600, provedení DTDL dub přírodní,
40 tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové tloušťka 2

mm 1 2500 2500

Regál vysoký 1800x400x500. Provedeni DTDL dub
41 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 1 3200 3200

Regál vysoký s dvířky, 1800x800x500, provedení DTDL
42 dub přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 1 5450 5450

Stolek pod tiskárnu 700x600x600. Provedení DTDL dub
43 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 1 3100 3100
Kancelářč.1 + Kanceláře. 2

Stůl kancelářský 1200x600x750. Provedení DTDL dub
44 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 6 4900 29400

45 tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové tloušťka 2
mm 6 3850 23100
PC stolek 1200x600x750. Provedeni DTDL dub přírodní,

46 tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové tloušťka 2
mm 2 4650 9300

Stůl jednací 2000x1000x750, provedeni DTDL dub
47 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 2 7300 14600

48 Židle jednací stůl. Provedení DTDL dub přírodní, tloušťka
desky 18 mm, hrany ABS plastové tloušťka 2 mm 8 3800 30400
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Nízká skříňka 800x600x750. Provedení DTDL dub
49 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 2 4700 9400

Šatní skříň 1880x800x600. Provedení DTDL dub
50 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 2 7300 14600

Věšák se zrcadlem + botník, 900x1800, provedení DTDL
51 dub přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 2 4530 9060

Regál kancelářský vysoký, dvířka. Provedení DTDL dub
52 přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové

tloušťka 2 mm 4 5420 21680

53 Kancelářská židle s nastavitelnými opěrkami, otočná na
kolečkách 6 4130 24780

54 Montáž 51 899
55 Doprava 12 400

56 Regál, policový regál kovový 1800x900x400 mm, 5 MDF
polic 10 2100 21 000

ZAKÁZKA Celkem celkem bez DPH 1 794 946 Kč
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49
Nízká skříňka 800x600x750. Provedení DTDL dub 
přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové 
tloušťka 2 mm 2 4700 9400

50
Šatní skříň 1880x800x600. Provedení DTDL dub 
přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové 
tloušťka 2 mm 2 7300 14600

51
Věšák se zrcadlem + botník, 900x1800, provedení DTDL 
dub přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové 
tloušťka 2 mm 2 4530 9060

52
Regál kancelářský vysoký, dvířka. Provedení DTDL dub 
přírodní, tloušťka desky 18 mm, hrany ABS plastové 
tloušťka 2 mm 4 5420 21680

53 Kancelářská židle s nastavitelnými opěrkami, otočná na 
kolečkách 6 4130 24780

54 Montáž 51 899
55 Doprava 12 400

56 Regál, policový regál kovový 1800x900x400 mm, 5 MDF 
polic 10 2100 21 000

ZAKÁZKA Celkem celkem bez DPH 1 794 946 Kč


