
JaniJčkova akademie múzických umění v Bmě 

Veřejná zakázka: .,Interiérové vybavení výukových prostor v objektu Novobranská 3, Brno" 

Příloha č. 1; Technická specifikace předmětu plnění a cenová kalkulace 

Poznámky; 

Jednotková cena zal ks nabfzenéha modelu musí být vyplněna do šedého pole, ostatní pole jsou počítána automaticky. 

Pol. 
Požadované parametry 

Počet Jednotková cena Celková cena Celková cena 

číslo bez DPH (Kč) bez DPH (Kč) 
DPH 21% 

vč. DPH (Kč) 

Pracovní stůl s bočnicemi: 

provedení LTD, všechny hrany ABS; dub ,. 
rozměry desky: šířka 150, hloubka 90, výška 2,5 cm 

1 
výška stolu 75 cm, 

11 1984,00 Kč 21824,00 4 583,04 26 407,04 
bočnice svázané do nosné konstrukce (pod stolovou desku) v provedení LTD, hrany ABS; 

dub 
průchodka na kabely k výpočetní technice 

viz obrázek č. 1 

Stůl s podnožemi; 

provedeni L TO, všechny hrany ABS; dub 

rozměry desky: šířka 130, hloubka 105, výška 2,5 cm 

2 
výška stolu 75 cm 

8 3 186,00 Kč 25 488,00 s 352,48 30 840.48 
konstrukčnf fešení pod noří viz přilo!ený obrázek- 4 nohy, ocelové sloupky SxS cm I 
uzavřené profily SxS cm 

průchodka na kabely k výpočetní technice uprostřed stolu 

viz obrázek č. 2 

Pracovní stůl s podnožemi; 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry desky: šířka 150, hloubka 90, výška 2,5 cm 

3 
výška stolu 7S cm 

15 3115,00 Kč 46 725,00 9 812,25 56 537,25 
konstrukční řeše nf pod noří viz přiložený obrázek u položky č. 2-4 nohy, ocelové sloupky 

SxS cm I uzavřené profily SxS cm 

průchodka na kabely k výpočetní technice 

viz obrázek č. 3 

Pracovní stůl s bočnicemi a s nástavbou: 

Pracovní stůl s bočnicemi viz položka č. 1 

Nástavba s podnoží: 

provedení LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry desky: šířka 1SO, hloubka 50, výška 2,5 cm 

4 výška nástavby 70 cm 3 5 088,00 Kč 15 264,00 3 205.44 18 469.44 
podpůrná kovová konstrukce po obvodu celé desky šířka cca 140, hloubka cca 43 cm: 

-4 nohy, ocelové sloupky SxS cm, 

-nohy vzdáleny od okraje desky v zadní části alespoň 7 cm (lišta sel. zástrčkami ve 

stěně), na boku cca S cm 

viz obrázek č. 1 (stůl) a 4 (nástavba) 

Pracovnf stůl s podnožemi a s nástavbou: 

s Pracovnf stúl s podnožemi viz polofka č. 3, nástavba s podno!f viz položka č. 4 15 S 910,00 Kč 88 650,00 18 616,50 107 266,50 
viz obrázek č. 3 (stůl) a 4 (nástavba) 

Skříň dvoudveřová: 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: šířka 80, hloubka 60, výška 220 cm 

6 
sokl7-10 cm 

síla materiálu: 19 mm 
4 5180,00 Kč 20 720,00 4 351,20 25 071,20 

volně stavitelné police, 6 ks 
křídla dveff LTD, uzamykatelná 

viz obrázek č. S 

Skříň dvoudveřová: 

provedení LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: šířka 80, hloubka 40, výška 220 cm 

7 
sokl7-10 cm 

síla materiálu: 19 mm 
s 5180,00 Kč 25 900,00 s 439,00 31339,00 

volně stavitelné police, 6 ks 
křídla dveří LTD, uzamykatelná 

viz obrázek č. 6 

Skříň otevřená; 

provedení l TO, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: šífka 120, hloubka 40, výška 180 cm 

8 sokl7-10 cm 1 3 947,00 Kč 3 947,00 828,87 4 775,87 
síla materiálu; 19 mm 

volně stavitelné police, S ks 

viz obrázek č. 7 

Skříň otevřená: 

provedení lTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: šířka 80, hloubka 40, výška 220 cm 
9 sokl7-10 cm s 3 947,00 Kč 19 735,00 4 144,35 23 879,35 

síla materiálu: 19 mm 

volně stavitelné police, 6 ks 
viz obrázek č. 8 

Skříň dělená : 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: šířka 80, hloubka 40, výška 220 cm 

10 
sok\7-10 cm 

síla materiálu; 19 mm 
13 4 026,00 Kč 52 338,00 10 990,98 63 328,98 

spodní část 70 cm, dvoudveřová, kffdla dveří LTD, uzamykatelná 

horní část otevřená, volně stavitelné police, 4 ks 
viz obrázek č. 9 



Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Pol. 
Požadovaná parametry 

Počet Jednotková cena Celková cena 
DPH 21% 

Celková cena 

čfslo bez DPH (Kč) bez DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

Skříň dvoudveřová: 

provedeni l TO, všechny hrany ABS; dub 

rozměry : ší řka 130, hloubka 40, výška 220 cm 

11 
sok17-10 cm 

síla materiálu: 19 mm 
2 5194,00 Kč 10 388,00 2 181,48 12 569,48 

volně stavitelné police, 6 ks 

křídla dverí LTD, uzamykatelná 

viz obrázek č . 10 

Skříň dvoudveřová: 

provedení L TO, všechny hrany ABS; dub ,. 
rozměry: šířka 80, hloubka 60, výška 180 cm 

12 
sokl7-10 cm 

síla materiálu: 19 mm 
4 5181,00 Kč 20 724,00 4 352,04 25 076,04 

volně stavitelné police, 5 ks 

křídla dve řf LTD, uzamykatelná 

viz obrázek č. 11 

Skříň dvoudveřová: 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry : šl řka 80 cm, hloubka 60 cm, výška 225 cm 

13 
sokl7-10 cm 

sila materiálu; 19 mm 
1 5181,00 Kč 5 181,00 1 088,01 6 269,01 

volně stavitelné police, 6 ks 

kř ídla dve řf LTD, uzamykatelná 

viz obrázek č. 12a 

Skříň dvoudveřová: 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

rozměry: š f řka 60 cm, hloubka 60 cm, výška 225 cm 

14 
sokl 7-10 cm 

síla materiálu: 19 mm 
1 4194,00 Kč 4194,00 880,74 5 074,74 

volně stavitelné police, 6 ks 
křidla dveřf l TO, uzamykatelná 

viz obrázek č. 12b 

Skřfň nízká, otevřená: 

provedeni LTD, všech ny hrany ABS; dub 

15 
síla materiálu 19 mm, sokl7- 10 cm 

rozměry: šfřka 80, hloubka 60, výška 70 cm 
2 2 961,00 Kč 5 922,00 1 243,62 7 165,62 

volně stavitelná police, 1 ks 

viz obrázek č . 13 

Skfíň nízká, dvoudveřová; 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

síla materiálu 19 mm, sok17-10 cm 

16 rozměry: llfka 60, hloubka 40, výlka 70 cm 3 3 040,00 Kč 9 120,00 1915,20 ll 035,20 

křídla dve ř í LTD, uzamykatelná 

volně stavitelná police, 1 ks 
viz obrázek č. 14 

Skříň nfzká, otevřená: 

provedeni l TO, všechny hrany ABS; dub 

17 
síla materiálu 19 mm, sok17-10 cm 

1 2 961,00 Kč 2 961,00 621,81 3 582,81 
rozměry : !ifka 60, hloubka 40, výlka 70 cm 
vol ně stavitelná po lice, 1 ks 
viz obrázek č . 15 

Skřfr'ika pod tiskárnu: 

provedeni LTD, všechny hrany ABS; dub 

sila materiálu 19 mm, sokl7-10 cm 

18 rozměry: š f řka 50 cm, hloubka 90 cm, výška 75 cm 2 2 961,00 Kč 5 922,00 1243,62 7 165,62 

otevřená 

volně stavitelné police, 2 ks 
viz obrázek č. 16 

3-zásuvkový kontejner: 

samostatný kontejner, není pevnou součástí stolu 

provedení LTD, všechny hrany ABS; dub 

19 
první zásuvka shora uzamykatelná 

14 4147,00 Kč 58 058,00 12 192,18 70 250,18 
síla materiálu: ko rpus 19 mm, vrch nf deska 25 mm 

rozměry: !lfka 45, hloubka 60, výlka 60 cm 

na kolečkách 
viz obrázek č. 17 

Pult: 
provedeni LTD, všechny hrany ABS, povrchová úprava odolná vodě a chemikálifm, barva 

černá, matná 

20 podél stěny zdvižená lišta (cca 10 cm) 1 9 864,00 Kč 9 864,00 2 071,44 11 935,44 

rozměry : š í ~ka cca 455 cm {na šlřku mfstnosti), hloubka 80 cm, výška 2,5 cm 

pult 90 cm vysoko 

v iz obrázek č. 18 

Skř íň s mycím pultem a zpevněnou konstrukcí 

skládá se z částí: vana s odtokovým otvorem, rám, pult a kryt rámu 

vana: plast; černá, matná; rozměry: ší~ka 170 (případně méně, minimálně 140 cm), 

hloubka 60, výlka 30 cm 
rám: ocelová konstrukce z L-profil ů, šest nohou, ve výšce 55 cm podpůrná konstrukce 

pro vanu; rozměry: šířka 180, hloubka 70, výška 85 cm; přfpadně d řevěná nosná 

konstrukce součástí skříňky (navrhněte) 

21 pult; LTD, hrany ABS, povrchová úprava odolná vůči vodě a chemikáliím, barva čern á, 1 10 0 63,00 Kč 10 063,00 2 113,23 12 176,23 

matná; rozměry: šířka cca 180 c:m (na šířku místnosti), hloubka SO,vana bude vložena do 

pultu 15 cm od zdi, kvůli umístěn i baterie, otvor pro baterii nutno zaměřit na mfstě, 

výška 2,5 cm; kolem zdi zdvižená lišta 10 cm 

kryt rámu: LTD 25 mm, hrany ABS, čtvery dveře LTD; černá, matná, povrchová úprava 

odolná vůči vodě a chemikálifm; rozměry: šířka cca 180 c: m (dle pultu), hloubka 80 cm, 

výlka 85 cm 
viz obrázek č. 19 
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Pol. 
Požadované parametry 

Počet Jednotková cena Celková cena 
DPH 21% 

Celková cena 

čfslo bez DPH (Kč) bez DPH (Kč) vč. DPH (Kč) 

Konferenční židle černá: opěrák židle potažený prodyšnou síťovinou, sedák židle 

22 
čalouněný, kostra pevná, kovová, černá, židle stohovatelná. Rozměry: celková výška 75 -

70 582,00 Kč 40 740,00 8 555,40 49 295,40 
80 cm, šífka sedáku 45-50 cm, hloubka sedáku 42-47 cm, výška sezení 45-50 cm. 

Hmotnost max. 8 kg, nosnost až 120 kg. 

Křeslo černé: se synchronním mechanismem se 4 polohami blokace. Výškové nastavenr 

sedáku, nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, výškové a hloubkové nastavení 

23 
bederní opěrky, nastaveni polohy, hloubky a úhlu náklonu hlavové opěrky. Výškově 

17 3134,00 Kč 53 278,00 11188,38 64 466,38 
stavitelné područky s horní měkčenou podložkou, možnost úpravy vzdálenosti područek 

od sedáku. Dodávka židle je včetně područek a hlavové opěrky. Nosnost židle min. 130 r 
kg. 

Židle klasické dřevěné: 

celodřevěná {masiv) ohýbaná židle, bezbarvý lak 

pevná konstrukce, vhodná do frekventovaného a zátěžového prostředí 

polokruhové nožní spoje 

24 sedák bez čalounění, zpevněný tak, aby vydržel větší zátěž 30 1836,00 Kč 55 080,00 11566.80 66 646,80 

bez područek 

rozměry: celková výška 84-90 cm, výška sedadla 42-48 cm, hloubka sedáku 36-45 cm, 

šířka sedáku min. 36 cm 

nosnost židle min. 120 ke: 

Vě!ák: 

25 
volně stojící klasický věšák 

ohýbané dřevo; barva černá 
12 424,00 Kč 5 088.00 1068,48 6156,48 

rozměry SQ-54 cm průměr, 176-188 cm výška 

26 Doprava a montáž 1 32 841,00 Kč 32 841,00 6 896,61 39 737,61 

Celková cena 650015,00 136 503.15 786 518,15 

V Brně dne 8.6.2018 


