
Příloha č. 1 kupní smlouvy

Dodávka vnitřního vybavení mateřské školy Baarova 36 - minimální technické parametry na prvky venkovního vybavení:

Požadovaný materiál (pokud není níže uvedeno jinak):
- laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, dekor javor nebo bříza (světlé dřevo), možná kombinace s barvou pistáciově zelenou, žlutou nebo oranžovou (hrana či celé plochy), po konzultaci
- nábytek musí splňovat platné předpisy a normy na vybavení školských zařízeních

poř.č. specifikace vybavení popis množství [ks]
jednotková cena 

[Kč/ks]
nabídková cena 

celkem [Kč]

1 skříň na lůžkoviny (třída pro 18 dětí) 

- hloubka cca 66 cm (na matraci o rozměrech 60x130x10cm), výška cca 200 cm, šířka cca 250 až 300 cm
- úložný prostor na daný počet matrací + prostor pro ukládání lůžkovin
- ideálně perforovaná zadní stěna pro lepší odvětrávání
- uzavíratelná 
(možná kombinace několika kusů nábytku)

1 10425,492 10425,492

2 skříň na lůžkoviny (třída pro 20 dětí )

- hloubka cca 66cm (na matraci o rozměrech 60x130x10cm), výška cca 200 cm, šířka cca 250 až 300 cm
- úložný prostor na daný počet matrací + prostor pro ukládání lůžkovin
- ideálně perforovaná zadní stěna pro lepší odvětrávání
- uzavíratelná 
(možná kombinace několika kusů nábytku)

1 15140,048 15140,048

3 vysoká úzká skříň do rohu místnosti - hloubka 40 -45 cm, šířka cca 50 cm, výška 180-200 cm
- se 6-ti policemi, včetně dvířek do cca poloviny výšky 6 3665,508 21993,048

4 šuplíková skříňka (třída pro 18 dětí) - hloubka cca 40 cm, šířka do 120 cm, výška do 100 cm
- včetně šuplíků (počet šuplíků podle počtu dětí) 2 7089,082 14178,164

5 šuplíková skříňka (třída pro 20 dětí) - hloubka cca 40 cm, šířka do 120 cm, výška do 100 cm
- včetně šuplíků (počet šuplíků podle počtu dětí) 2 8007,384 16014,768

6 nízká policová skříňka (s dvířky)
- hloubka cca 40cm, šířka do 120cm, výška do 100 cm
- s třemi policemi
- s dvířky

4 3774,848 15099,392

7 nízká policová skříňka (bez dvířek)
- hloubka cca 40cm, šířka do 120cm, výška do 100 cm
- s třemi policemi
- bez dvířek

4 2890,58 11562,32

8 nástavec na nízkou policovou skříňku - hloubka cca 40 cm, šířka do 120 cm, výška do 100 cm
- s dvěma policemi, s dvířky 4 3288,516 13154,064

9 pojízdný kontejner s kolečky - hloubka cca 37 cm, šířka do 90 cm, výška do 40 cm; neuzamykatelný s 1 velkým šuplíkem (např. na 
uskladnění stavebnic, Lega, atd.); kolečka ideálně na koberec 6 2231,768 13390,608

10 skřínka k pojízdnému kontejneru na 
stavebnice 

- hloubka cca 40 cm, šířka cca 100 cm, výška do 120 cm
- s jednou policí, pod policí prostor do výšky cca 50 cm pro kontejner 6 2472,47 14834,82

11 knihovna – regál 
- hloubka cca 40 cm, šířka cca 100 cm, výška cca 160 cm
- s pěti policemi
- otevřený, bez dvířek

2 4818,968 9637,936

Vybavení interiéru mateřské školy



poř.č. specifikace vybavení popis množství [ks]
jednotková cena 

[Kč/ks]
nabídková cena 

celkem [Kč]

   
12 knihovnička na kolečkách, pojízdná -hloubka cca 40 cm, šířka cca 80 cm, výška cca 80 cm; otevřená knihovnička se 3 policemi; kolečka na lino 2 2778,468 5556,936

13 vozík na výtvarné potřeby
- hloubka cca 50 cm, šířka cca 80 cm, výška do 100 cm
- s policemi a úložným prostorem pro výtvarný materiál
- s kolečky

2 2356,2 4712,4

14 psací stůl - hloubka cca 60 cm, šířka cca 120 cm, výška 75-80 cm;  postranice/nohy z lamina;
- včetně kontejneru se 4 šuplíky/ zásuvkového dílu; neuzamykatelný 2 4620 9240

15 psací stůl malý - hloubka 50-60 cm, šířka max. do 100 cm, výška 75-80 cm; postranice/nohy z lamina; neuzamykatelný 1 2294,6 2294,6

16 kancelářská židle otočná (s područkami) - židle čalouněná s područkami, výška opěrky cca 50 cm - síťovaná, s posuvem, kolečka na PVC; barva černá 1 1687 1687

17 kancelářská židle otočná (bez područek) - židle čalouněná bez područek, výška opěrky cca 50 cm - síťovaná, bez posuvu, kolečka na PVC; barva černá 3 1687 5061

18 kancelářská židle stohovatelná 

- konstrukce z ocelových oválných trubek (černá barva), povrchová úprava práškovou barvou
- plastové koncovky nohou
- čalounění 100% polyester, barva šedá
- nosnost 120 kg

6 637 3822

19 skříňky do šaten pro 38 dětí (sestava)
- každé místo má mít nahoře odkládací polici na oblečení, pod ní dvojháček, dole prostor pro bačkůrky a 
venkovní obuv (tzn. tato část s policí); skříňky budou osazeny dveřmi
- dle dispozice šatny (cca 400 cm + 400 cm + 180 cm), 1x rohový díl

1 61130,3 61130,3

20 věšák na ručníky dle počtu dětí  (třída pro 18 
dětí) - komplet

- v koupelně bude vyzděný panel vysoký 90 cm a dlouhý 225 cm 
- prostor pro kartáček na zuby a ručník, oddělený 1 3748,36 3748,36

21 věšák na ručníky dle počtu dětí  (třída pro 20 
dětí) - komplet

- v koupelně bude vyzděný panel vysoký 90 cm a dlouhý 225 cm 
- prostor pro kartáček na zuby a ručník, oddělený 1 4084,08 4084,08

22 stůl pracovní obdélníkový -hloubka cca 80 cm, šířka cca 120 cm , výška cca 52 cm; nohy/postranice z lamina 5 1766,072 8830,36
23 stůl pracovní obdélníkový -hloubka cca 80 cm, šířka cca 120 cm , výška cca 58 cm; nohy/postranice z lamina 2 1803,032 3606,064

24 stůl pro pitný režim, lichoběžníkový -hloubka cca 60 cm, šířka cca 100 cm (delší strana), výška cca  52 cm; nohy z lamina nebo kovové (černá 
barva) 2 1346,8 2693,6

25 židle dětská celodřevěná 30 cm - výška sedáku od podlahy cca 30 cm;  židle stohovatelné
-  plastové koncovky nohou 30 716,8 21504

26 židle dětská celodřevěná 34 cm - výška sedáku od podlahy cca 34 cm; židle stohovatelné
-  plastové koncovky nohou 12 744,8 8937,6

27 taburet/ stolička  dřevěné - výška cca 30 cm; sedák kulatý; stohovatelné; barva přírodní dřevo (typizovaná židlička) 6 520,66 3123,96
28 dětská pohovka - výška sedu cca 40 cm, šířka cca 120 cm; čalouněná, barva žlutá či oranžová 2 2660 5320
29 molitanové kostky na sezení - výška sedu cca 30-40 cm; rozměry cca 30 x 30 cm; barva žlutá či oranžová 6 1058,4 6350,4

30 skříň do šatny pro učitelky  - uzamykatelné skříňky pro 5 lidí (cca 45x60x200 cm)
- šatní police/ věšák pro 5 lidí včetně prostoru na odkládání obuvi 1 12536,216 12536,216

31 plechová skříňka pro uklízečku + provozní - 2 moduly (typizované rozměry), uvnitř jedna police na obuv, jedna police nahoře, šatní tyč či háčky; skříň 
uzamykatelná, barva zelená 1 4751,6 4751,6

32 žebřiny - výška cca 220 cm, šířka cca 70 cm 4 3150 12600
33 gymnastická lavička - délka 2m 2 3472 6944



poř.č. specifikace vybavení popis množství [ks]
jednotková cena 

[Kč/ks]
nabídková cena 

celkem [Kč]

   34 dětská kuchyňka - hloubka cca 35 cm, šířka cca 120 cm, výška cca 120 cm 2 5123,58 10247,16
35 dětský ponk/dílna  - hloubka cca 40 cm, šířka cca 80-100 cm, výška cca 100 cm 1 3816,89 3816,89

36 molitanová stavebnice velká (sada) - cca 20 dílů v různých tvarových provedeních
- PUR pěna potažená látkou 2 10472 20944

37 regály do skladu kovové - hloubka cca 40 cm, šířka 150 cm, výška 200 cm; 5-6 polic 2 3357,2 6714,4

38 rohový pracovní stůl do ředitelny 
- cca 120 x120 cm, výška cca 80 cm
- včetně místa pro PC 
- 2ks kontejneru se 4 zásuvkami, jedna zásuvka uzamykatelná, kolečka na PVC

1 8470 8470

39 regál policový, částečně uzavřený - hloubka cca 40 cm, šířka cca 80 cm, výška cca 180 cm; počet polic 5-6; neuzamykatelný
- dvířka výšky cca 90 cm (do poloviny výšky regálu) 2 4620 9240

40 policová skříň na šanony s dvířky  - hloubka cca 40 cm, šířka cca 80 cm, výška cca 180 cm; 5-6 polic 1 5182,7188 5182,7188
41 skříňka policová nízká, uzamykatelná - hloubka cca 40 cm, šířka cca 80 cm, výška 90-100 cm; 5-6 polic 1 3290,98 3290,98

42 molitanová matrace se zipem - šířka 60 cm, výška 10 cm, délka cca 130 cm
- spodní strana opatřena koženkou, látkový potah na zip 38 984,2 37399,6

Herní prvky

43 skříňka se zrcadlem/toaletka/kadeřnictví  
- korpus z lamina o tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm
- přední strana opatřena zrcadlem
- rozměr: hloubka 30 až 40 cm, šířka 70 až 100 cm, výška 100 až 120 cm

2 2745,82 5491,64

44 divadlo/obchod (sestava několika 
dílů/paravánů)

- korpus z masivu, skládá se ze 2 dílů
- jeden díl opatřen otvorem pro hraní loutkového divadla, další policemi pro obchůdek
- rozměr jednoho dílu cca 60 cm x 120 cm, ideální variabilní sestavení

2 6889,0976 13778,1952

Herní grafomotorické prvky montované na zeď 

45 labyrint na zeď - dřevěná deska o přibližných rozměrech 90 x 40 cm
- pro procvičení manipulačních dovedností; montáž na zeď 2 605,64 1211,28

46 manipulační stěna 
- dřevěná deska o přibližných rozměrech 120 x 90 cm
- deska nabízí několik různých činností (např. magnet. kuličky, labyrint, ozubená kola apod.)
- montáž na zeď

2 2464 4928

47 senzorický panel - dřevěná deska o přibližných rozměrech 90 x 40 cm, montáž na zeď
- k procvičení jednotlivých smyslů (např. hmatové výstupky, zvukové trubice, kostky, zrcadlo apod.) 2 2660 5320

490 000,00 Kč
21

102 900,00 Kč
592 900,00 KčNabídková cena celkem včetně DPH [Kč]

Výše DPH [Kč]
sazba DPH [%]

Nabídková cena celkem bez DPH [Kč]
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