
Položkový soupis dodávek a služeb 
Mateřská škola Za Lávkami, Dačice - Vnitřní vybavení nábytkem 

Cena jednotlivých položek musí obsahovat dodávku do místa plnění včetně montáže a všech souvisejících 
činností! 

Veškeré povrchové úpravy musí mít atesty na zdravotní nezávadnost. 

Rozměry před zadáním do výroby ověřit na stavbě 

p.č 
Orientační 
rozměr Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
š x hl / v Vybavení nábytkem 

1 Stůl půlkruhový dřevěný dětský, průměr 120 cm, s 
výškou stolu 46 cm. Nohy stolu z bukového masivu 
přírodní vzhled, horní deska z lamina - vzhled buk, 
hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu opatřit 
plastovými kluzáky 

4 

kus 4,00000 

4,00000 
1428 

5 712,64 

2 Stůl půlkruhový dřevěný dětský, průměr 120 cm, s 
výškou stolu 52 cm. Nohy stolu z bukového masivu 
přírodní vzhled, horní deska z lamina - vzhled buk, 
hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu opatřit 
plastovými kluzáky 

4 

kus 4,00000 

4,00000 
1464,96 

5 859,84 

3 Stůl půlkruhový dřevěný dětský, průměr 120 cm, s 
výškou stolu 58 cm. Nohy stolu z bukového masivu 
přírodní vzhled, horni deska z lamina - vzhled buk, 
hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu opatřit 
plastovými kluzáky 

4 

kus 4,00000 

4,00000 
1503,36 

6 013,44 

4 Stůl půlkruhový dřevěný dětský, průměr 120 cm, s 
výškou stolu 64 cm. Nohy stolu z bukového masivu -
přírodni vzhled, horní deska z lamina - vzhled buk, 
hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu opatřit 
plastovými kluzáky 

4 

kus 4,00000 

4,00000 
1540,16 

6 160,64 

5 Stůl obdélníkový dřevěný dětský, rozměru 120 x 60 
cm, s výškou stolu 46 cm. Nohy stolu z bukového 
masivu - přírodni vzhled, horni deska z lamina -
vzhled buk, hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu 
opatřit plastovými kluzáky 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
1796,48 

1 796,48 

6 Stůl obdélníkový dřevěný dětský, rozměru 120 x 60 
cm, s výškou stolu 52 cm Nohy stolu z bukového 
masivu - přírodní vzhled, horni deska z lamina -
vzhled buk, hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu 
opatřit plastovými kluzáky 

2 

kus 2,00000 

2,00000 
1834,88 

3 669,76 

7 Stůl obdélníkový dřevěný dětský, rozměru 120 x 60 
cm, s výškou stolu 58 cm. Nohy stolu z bukového 
masivu - přírodní vzhled, horni deska z lamina -
vzhled buk, hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu 
opatřit plastovými kluzáky 

3 

kus 3,00000 

3.00000 
1873,28 

5 619,84 

8 Stůl obdélníkový dřevěný dětský, rozměru 120 x 60 
cm, s výškou stolu 64 cm. Nohy stolu z bukového 
masivu - přírodní vzhled, horní deska z lamina -
vzhled buk, hrana ABS - vzhled buk, nohy stolu 
opatřit plastovými kluzáky 

2 

kus 2,00000 

2,00000 
1910,08 

3 820,16 

9 Židle z bukového masivu dětská, dřevěné nohy, 
přírodní vzhled, lakované, stohovatelné, výška 
sedáku 26 cm, nohy židlí opatřit plastovými kluzáky. 

20 

kus 20,00000 

20,00000 
826,56 

16 531,20 

10 Žídle z bukového masivu dětská, dřevěné nohy, 
přírodní vzhled, lakované, stohovatelné, výška 
sedáku 30 cm, nohy židlí opatřit plastovými kluzáky. 

26 

kus 26,00000 

26,00000 
860,16 

22 364,16 

11 Židle z bukového masivu dětská, dřevěné nohy, 
přírodní vzhled, lakované, stohovatelné, výška 
sedáku 34 cm, nohy židlí opatřit plastovými kluzáky. 

34 

kus 34,00000 

34,00000 
893,76 

30 387,84 



12 Židle z bukového masivu dětská, dřevěné nohy, 
přírodní vzhled, lakované, stohovatelné, výška 
sedáku 38 cm, nohy židli opatřit plastovými kluzáky. 

32 

kus 32,00000 

32,00000 
927,36 

29 675,52 

13 850x120/600 Závěsná koupelnová police pro kelímky a s 
prostorem pro ručníky pro 7 dětí. Jednotlivé ručníky 
i kelímky musí být odděleny příčkou, aby se 
nemohly vzájemně dotýkat (kelímky budou 
postaveny v přihrádce - nebudou ve vyříznutých 
otvorech) Materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrana -
vzhled buk. Bez dodávky kelímků. 

4*4 

kus 16,00000 

16,00000 
1482,928 

23 726,85 

14 700x450/780 Servírovací vozík, rám vozíku: bukový masiv, police 
z lamina (3 ks) - vzhled buk, 4 ks koleček (z toho 2 
ks s brzdou) 
2*4 

kus 8,00000 

8,00000 
3360 

26 880,00 

15 1350x600/100 Odpočinková matrace rozměru 135 x 60 x 10 cm na 
podlahu molitanová, potah: horní strana- látka, 
spodní strana - omyvatelný povrch, konkrétní barva 
bude upřesněna v rámci konzultační schůzky. 
(Velikost matraci zkoordinovat s velikosti přihrádek 
pro matrace v úložné skříni.) 

28*4 

kus 112,00000 

112,00000 
1159,95 

129 914,40 

16 700x900/1000 Přebalovací pult s dvířky, 1 x police za dvířky, 1x 
police nad dvířky (pod pultem), včetně přebalovací 
podložky z molitanu s omyvatelným povrchem. 
Materiál: lamino -vzhled buk, ABS hrana - vzhled 
buk 
1+1 

kus 2,00000 

2,00000 
5450,43 

10 900,86 

17 1050x640/2500 Kombinovaná otevřená úložná skříň na matrace a 
lůžkoviny (bez dveří) š. max 105 cm. Do skříně je 
možné odděleně uložit 7 sad matrací a lůžkovin. 
Materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrana - vzhled 
buk. Matrace ani lůžkoviny se nesmí navzájem 
dotýkat (dělení příčkami). 

4*4 

kus 16,00000 

16,00000 
11930,42 

190 886,66 

18 1020x450/750 Skříňka na 16 plastových boxů, bez soklu, hloubka 
min. 40 cm , včetně barevných plastových boxů. 
Dolní řada boxů na kolečkách v. 30 cm, druhá a třetí 
řada v. boxů cca 22 cm, čtvrtá řada v. boxů cca 15 
cm, druhá až čtvrtá řada bude na policích. Materiál: 
lamino - vzhled buk, ABS hrana - vzhled buk. 
Barevnost boxů bude upřesněna v rámci 
autorského dozoru. 
4*2 

kus 8,00000 

8,00000 
6279,74 

50 237,95 

19 Dětská kuchyňská linka na hraní, včetně sporáku, 
dřezu a min. 1 dalšího spotřebiče (hračekl) a 
horních skříněk. Materiál: lamino - vzhled buk, ABS 
hrana. Barevnost bude upřesněna v rámci 
autorského dozoru, šířka kuchyňské sestavy min. 
140 cm. 

4*1 

kus 4,00000 

4,00000 
12078,08 

48 312,32 

20 1000x500/350 Šatní lavice pro MŠ (pro 4 děti) s kovovým roštem -
ocelové tyče s povrchovou úpravou komaxitem, s 
přihrádkami, materiál korpusu: lamino buk, ABS 
hrany. Boty budou umístěny na roštu, pod kterým 
bude možné vytírat - tzn. provedení bez soklu. Pod 
sedákem police na bačkory Barevnost hran ABS 
bude upřesněna v rámci autorského dozoru. Šířka 
cca 100 cm - zkoordinovat s horním šatním dílem. 

7*4 

kus 28,00000 

28,00000 
1841,49 

51 561,66 

21 1000x250/1000 Horní šatní díl pro MŠ se zády, pro 4 děti, š. cca 
100 cm, s min. 1 poličkou v horní části uzavřenou s 
dvířky a jednu poličku s otevřenými přihrádkami na 
čepice, materiál korpusu: lamino buk, ABS hrany. 
Barevnost ABS hran bude upřesněna v rámci 
autorského dozoru. 

7*4 

kus 28,00000 

28,00000 
2915,26 

81 627,39 

22 800x450/750 Stolek pro výtvarnou výchovu, 3 police, 4 ks 
koleček (min 2 ks s brzdou). Oboustranné 
provedení Včetně 4 transparentních plastových 
boxů. Materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrany -
vzhled buk. 

1*4 

kus 4,00000 

4,00000 
3883,20 

15 532,80 

23 710x400/580 Dětský PC stůl - vhodný pro děti předškolního věku, 
materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrany - vzhled 
buk. 
1*4 

kus 4,00000 

4,00000 
1306,80 

5 227,20 



24 Učitelský stůl hi. min. 70 cm, š. min. 120 cm , 
materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrany - vzhled 
buk. 
1*4 

kus 4,00000 

4,00000 
3019,81 

12 079,23 

25 Kontejner se 4 zásuvkami, 4 ks koleček, horní 
šuplík uzamykatelný, materiál: lamino - vzhled buk, 
ABS hrany - vzhled buk. Určeno k zasunutí pod 
učitelský stůl - zkoordinovat výškul 

1*4 

kus 4,00000 

4,00000 
3757,60 

15 030,40 

26 4000x1800 Žíněnky (tl. min 8 cm) seskládatelné pro 
dopadovou plochu 400 x 180 cm k lezeci stěně 
(tlumici nárazy) do víceúčelového sálu, omyvatelný 
povrch, konkrétní barva bude upřesněna v rámci 
autorského dozoru. 
soubor 1 

soub 1,00000 

1,00000 
16880,00 

16 880,00 

27 4000x1800 Žíněnky (tl. min. 8 cm) seskládatelné pro 
dopadovou plochu 400 x 180 cm ke šplhací síti 
(tlumící nárazy) do víceúčelovém sálu, omyvatelný 
povrch, konkrétní barva bude upřesněna v rámci 
autorského dozoru. 
soubor 1 

soub 1,00000 

1,00000 
16880,00 

16 880,00 

28 500x450/500 Korpus skříňky pro variabilní použiti 50x50x45 cm 
(ŠxVxH), 1 vnitřní police, materiál: lamino - vzhled 
buk, ABS hrany - vzhled buk. 
6*2*4 

kus 48,00000 

48,00000 
1122,70 

53 889,79 

29 500x500 Dvířka skříňky pro variabilní použití 50x50 cm. 
Materiál plexisklo - průhledné, odolné vůči rozbití, 
netříštivé. Výřez dvířek pro snadné otevírání. 

6*4 

kus 24,00000 

24,00000 
616,00 

14 784,00 

30 Matrace molitanová odpočinková cca 65x200 cm, 
min. tl. 5 cm, pro vložení do relaxačních koutků = 
"oka" na fasádě, jednobarevná, konkrétní barva 
bude upřesněna v rámci autorského dozoru. 

2*4 

kus 8.00000 

8,00000 
1800,00 

14 400,00 

31 1000/2000 Šplhací síť do víceúčelového sálu š. cca 100 cm, 
výška cca 200 cm, rám z masivního dřeva -
povrchová úprava - zdravotně nezávadný PU lak, 
lana s ocelovým jádrem, včetně montáže na zeď 
(železobetonovou stěnu) 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
18500,00 

18 500,00 

32 Gymnastická lavička z dřevěného masivu, 
povrchová úprava - zdravotně nezávadný PU lak, 
délka 200 cm 
4 

kus 4,00000 

4,00000 
3079,18 

12 316,72 

33 900 / 2000 Lezeci stěna do víceúčelového sálu s osazenými 
lezeckými úchyty (min. 14 ks ve 4 různých 
provedeních), š. cca 90 cm, v. cca 200 cm, včetně 
montáže na zeď (železobetonovou stěnu), 
povrchová úprava - zdravotně nezávadný PU 
barevný lak (konkrétní barva bude upřesněna v 
rámci autorského dozoru) 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
7320,00 

7 320,00 

34 900x550/1800 Šatni dvojskříň pro kuchařky a uklízečky, šířka cca 
80 - 90 cm (dle místnosti), hloubka cca 55 cm, 
materiál: lamino - vzhled buk, ABS hrany - vzhled 
buk, min. 2 poličky + 2 háčky na oděv + tyč na 
věšáky v každé skříni, uzamykatelná 

2 dvojskříně 

kus 2,00000 

2,00000 
8263,02 

16 526,05 

35 600x550/1800 Šatní skříň pro učitelky a ředitelku, šířka cca 60 cm, 
hloubka cca 55 cm, materiál: lamino - vzhled buk, 
ABS hrany - vzhled buk, min. 2 poličky + 2 háčky na 
oděv + tyč na věšáky, uzamykatelná 

2*4 + 1 

kus 9,00000 

9,00000 
6061,09 

54 549,79 

36 Skříňka kancelářská do tříd a ředitelny, š. 80 cm, hl. 
cca 45 cm, v. cca 120 cm, dvoukřídlá dvířka, min. 2 
vnitřní police, materiál: lamino - vzhled buk, ABS 
hrany - vzhled buk 
2*4 + 2 

kus 10,00000 

10,00000 
4224,00 

42 240,00 

37 Skříňka kancelářská do tříd a ředitelny, š 80 cm, hl. 
cca 45 cm, v. cca 120 cm, otevřená - bez dvířek, 
min. 2 vnitřní police, materiál: lamino - vzhled buk, 
ABS hrany - vzhled buk. 

1*4 

kus 4,00000 

4,00000 
3394,16 

13 576,64 

38 Regál dřevěný masivní do skladů, min. 6 polic, š. 
max. 70 cm, hl. cca 45 cm, v. cca 200 cm, přírodní 
vzhled, povrchová úprava - zdravotně nezávadný 
PU lak, vč. kotvení do stěny, nosnost police min. 35 
kg 

6*4+4 

kus 28,00000 

28,00000 
2653,90 

74 309,14 



39 Kancelářský stůl do "L" levý, materiál: lamino -
vzhled buk, ABS hrany - vzhled buk, vč, 
zásuvkového bloku - min. 4 zásuvky, homí zásuvka 
uzamykatelná. Délka cca 180 cm, hloubka "L" cca 
120 cm, hloubka stolu cca 80 cm. Včetně průchodky 
pro kabely. 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
8387,28 

8 387,28 

40 900x600/1800 Minikuchyňka s dřezem, vodovodní baterii a lednici, 
rozměry cca 900x1800x600 mm. Lednice je 
součásti dodávky minikuchyňky (min. energetická 
třída A+, objem lednice 87 I, rozměr 450x500x850, 
hlučnost max. 42 dB). V dolní části uzavíratelné 
skříňky (jedna obsahuje lednici), horni část 2 police 
+ stahovači roleta - mat. hliník. Materiál skříněk: 
lamino- vzhled buk, ABS hrany - vzhled buk, vč. 
napojení na média. 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
19857,00 

19 857,00 

41 Kancelářská židle s opěrákem, celočalouněná, 
kolečková, bez područek, otočná, výškově 
nastavitelná s posunem zádového opěráku, nosnost 
min. 120 kg. Konkrétní barva potahu bude 
upřesněna v rámci autorského dozoru 

4*2+1 

kus 9,00000 

9,00000 
1488,00 

13 392,00 

42 Kancelářská židle s opěrákem, celočalouněná, 
kolečková, s područkami, otočná, výškově 
nastavitelná s posunem zádového opěráku, nosnost 
min. 120 kg. Konkrétní barva potahu bude 
upřesněna v rámci autorského dozoru. 

1 

kus 1,00000 

1,00000 
1807,50 

1 807,50 

43 Jednací židle bez područek, stohovatelné, 
čalouněný sedák, dřevěný opěrák - vzhled buk, 
chromovaná kostra, nosnost min. 120 kg, barva 
čalounění bude upřesněna v rámci autorského 
dozoru. 

45 

kus 45,00000 

45,00000 
2080,50 

93 622,50 

44 Kancelářský stůl 800x600 mm, materiál: lamino -
vzhled buk, ABS hrany - vzhled buk 
4 

kus 4,00000 

4,00000 
1558,09 

6 232,34 

CELKEM 1 299 000,00 


