
Číslo karty Položka počet ks cena (kč)/ks cena celkem (kč) cena (kč)/ks cena celkem (kč)

9 G 12, G 47 - Tabule jednolistá zelená na křídu 2 18840 37 680,00 22 796,40 45 592,80

10 G 14, G 28, G 35 - Židle dílenská 6 2170 13 020,00 2 625,70 15 754,20

11 G 15 - Kovová nástěnná lékárnička 1 2800 2 800,00 3 388,00 3 388,00

16 G 40 - Jednomístný počítačový stůl 34 2990 101 660,00 3 617,90 123 008,60

17 G 41, G 61 - Židle výškově stavitelná k PC stolům s kolečky 38 2250 85 500,00 2 722,50 103 455,00

18 G 46, G 63 - Skříň policová dvéřová 2 6500 13 000,00 7 865,00 15 730,00

22 G 68, G 71 - Pracovní stůl (1200 mm) 5 8000 40 000,00 9 680,00 48 400,00

23 G 68, G 71 - Pracovní stůl (1400 mm) 5 3400 17 000,00 4 114,00 20 570,00

24 G 68, G 71 - Skříň šatní dvoudvéřová s výsuvným věšákem 5 6300 31 500,00 7 623,00 38 115,00

25 G 68, G 71 - Skříň policová jednodvéřová 5 2900 14 500,00 3 509,00 17 545,00

26 G 68, G 71 - Stojací věšák 2 950 1 900,00 1 149,50 2 299,00

27 G 68, G 71 - Židle konferenční s područkami 5 1100 5 500,00 1 331,00 6 655,00

28 G 68, G 71 - Skartovačka 2 4500 9 000,00 5 445,00 10 890,00

31 G 74 - Jídelní stůl 1600 x 800 mm 3 3900 11 700,00 4 719,00 14 157,00

32 G 75 - Jídelní stůl 800 x 800 mm 3 3000 9 000,00 3 630,00 10 890,00

33 G 76 - Mikrovlnná trouba 2 1500 3 000,00 1 815,00 3 630,00

34 G 77 - Židle jídelní 24 980 23 520,00 1 185,80 28 459,20

42 G 86 - Nástěnka 6 1550 9 300,00 1 875,50 11 253,00

CELKEM 429 580,00 519 791,80

COV LK technické - kancelářské vybavení - část G
cena v kč bez DPH cena v kč včetně DPH



Dílenské a kancelářské vybavení

1.04 dílna ručního obrábění - 1. NP    

2.03 učebna VT - 2. NP               

Popis položky Počet 

kusů

2

systém zdvihu: pylon se skrytým protizávažím

rám: hliník

magnetická tabule

pro popis křídou 

barva: zelená 

šířka 2000 - 2500 mm

výška 900 - 1200 mm

příslušenství: odkládací lišta ano

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení

1.04 dílna ručního obrábění v I. NP

1.06 dílna klasického obrábění v I. NP

1.10 dílna CNC v I. NP

Popis položky Počet 

kusů

6

vysoký opěrák 100 - 120 cm

výška opěráku 40 - 75 cm

výška sedáku 50 - 82 cm

hloubka sedáku 40- 45 cm

šířka sedáku 45 - 48 cm

sedák i opěrák z netoxického měkčeného 

polyuretanu

nastavitelná zádová opěrka

plynulé nastavení výšky plynovým pístem

nosnost min. 110 kg

židle s pojezdnými kolečky

ergonomický tvar 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

G 12, G47 - tabule jednolistá zelená na křídu 

KARTA - 10

2000 mm

1200 mm

24 měsíců

G 14, G28, G35 - židle dílenská

105 cm

40 cm

56-82 cm nebo 46-65

120 kg

43 cm

46 cm

KARTA - 9



Dílenské a kancelářské vybavení

1.04 dílna ručního obrábění v I. NP

Popis položky Počet 

kusů

G 15 - kovová nástěnná lékárnička 1

kvalitní ocelový plech

povrch - bílý práškový lak

min. 1 pevná polička

zámek s min. 2 klíči

možnost připevnit na zeď

s náplní DIN 13169 (zadavatel umožňuje 

nabídnout rovnocenné řešení)

výška 40 - 60 cm

šířka 33 - 45 cm

hloubka 13 - 25 cm

doprava, umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.03 

učebna VT - 2NP

Popis položky Počet 

kusů

34

konstrukce z jaklů  min. 20 x 20 mm

průchozí kabelový kanál v zadní straně stolu

deska stolu z pevných desek s ABS hranami

dřevěný design desky stolu

v zadním  rohu pracovní desky 1 prostup pro 

kabely 
součástí PC stolu - police min. 80 mm nad 

podlahou pro počítačovou jednotku, u 17 ks 

umístěna na pravé straně, u 17 ks je police 

umístěna na levé straně

povrchová úprava - min. standard

délka stolu 800  - 1000 mm

hloubka stolu 600 - 800 mm

výška stolu 735-800 mm

barva konstrukce dle výběru zadavatele dle 

vzorníku barev 

doprava, montáž a umístění do prostoru

KARTA - 11

35 cm

16 cm

24 měsíců

40 cm

G 40 - jednomístný počítačový stůl

20x20 mm

KARTA - 16



záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.03 

učebna VT ve II.NP        

2.09 učebna 3D technologie ve II.

Popis položky Počet 

kusů

38

materiál sedáku a opěráku: látkový nebo 

koženkový potah

pohyb sedáku

židle s kolečkovým pojezdem

min. pět pevných hliníkových ramen 

nosnost min. 120 kg

plynulé nastavení výšky

ergonomický tvar

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.03 

učebna VT ve II. NP 

2.09 učebna 3D technologie                                          

Popis položky Počet 

kusů

2

půda, dno a police z laminované dřevotřísky o 

síle min. 18mm

korpus a dveře z lamina o síle min. 16 mm

všechny hrany opatřeny plastovou ABS hranou 

o síle min. 1 mm 

šířka 800- 850 mm

hloubka 400 - 450 mm

výška skříně 1800 - 2000 mm

počet polic - 4 ks

přesný barevný odstín určí investor na základě 

vzorků 

součástí dodávky je montážní materiál

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

120 kg

24 měsíců

G 41, G61 - židle výškově stavitelná k PC stolům s kolečky

KARTA - 17

24 měsíců

G 46, G63 skříň policová dveřová

18 mm

KARTA - 18

1810 mm

18 mm

1 mm

800 mm

420 mm

24 měsíců



Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP                                           2.06 

kabinet ve II. NP

Popis položky
Počet 

kusů

5

případné kovové části stolu ošetřeny 

práškovým vypalovacím lakem  

deska stolu: laminovaná dřevotříska o síle min. 

20 mm,  ABS hrany

šířka stolu 1200 mm

hloubka stolu 750 - 800 mm

výška stolu 735 - 800 mm

5

materiál: stejný jako deska stolu 

šířka: 320 - 600 mm

hloubka: 250 - 300 mm

výška: 130 - 150 mm 

barva konstrukce dle výběru zadavatele dle 

vzorníku barev 

5

materiál: vhodný k desce stolu 

4 zásuvky s centrálním zamykáním a min. 2 

klíči 

šířka kontejneru:  400 - 500 mm

výška kontejneru musí být nižší než výška stolu 

(max. o 100 mm), aby mohl být umístěn pod 

stůl

hloubka kontejneru musí odpovídat hlubce 

stolu (max. o 100 mm užší) 

4 otočná kolečka 

barva dle výběru zadavatele dle vzorníku 

barev 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP                                   2.06 

kabinet ve II. NP

Popis položky 
Počet 

kusů

G68, G71 - pracovní stůl (1400 mm) 5

případné kovové části stolu ošetřeny 

práškovým vypalovacím lakem  

G68, G71 - pracovní stůl s kontejnerem a policemi

400 mm

300 mm

130 mm

kontejner čtyř zásuvkový na kolečkách kompatibilní s dodávaným pracovním stolem

400 mm

25 mm

800 mm

735mm

police pod monitor

KARTA - 23

24 měsíců

KARTA - 22



deska stolu: laminovaná dřevotříska o síle min. 

20 mm  

šířka stolu 1400 mm

hloubka stolu 750 - 800 mm

výška stolu 740 - 800 mm

barva dle výběru zadavatele dle vzorníku 

barev 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP (2 ks) 

2.06 kabinet ve II. NP (3 ks)                                 

Popis položky Počet 

kusů

5

půda, dno a police z laminované dřevotřísky o 

síle min. 18 mm

korpus a dveře z lamina o síle min. 18 mm

všechny hrany opatřeny ABS hranou o síle min. 

1 mm

šířka 800 mm

hloubka 400 - 430 mm 

výška skříně 1810 - 1920 mm

výsuvná šatní tyč umístěná kolmo k zadní 

desce, nad ní 1 police

madla - typ určí investor na základě vzorků  

přesný barevný odstín určí investor na základě 

vzorků 

součástí dodávky je montážní materiál

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP (2 ks) 

2.06 kabinet ve II. NP (3 ks)                                 

Popis položky Počet 

kusů

5

materiál: laminované dřevotřísky o síle min. 18 

mm

korpus a dveře z lamina o síle min. 18 mm

záda oboustranně pohledová   

G68, G71 - skříň šatní dvoudvéřová s výsuvným věšákem 

18 mm

18 mm

1mm

420 mm

1810 mm

24 měsíců

G68, G71 - skříň policová jedno dveřová

18 mm

18 mm

25 mm

800mm

KARTA - 24

KARTA - 25

24 měsíců



všechny hrany opatřeny ABS hranou o síle min. 

1 mm

šířka 400 mm

hloubka 400 - 470 mm 

výška skříně 1000 - 1780 mm

počet polic: min. 2 ks

madla - typ určí investor na základě vzorků  

součástí dodávky je montážní materiál

přesný barevný odstín určí investor na základě 

vzorků 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP                                           2.06 

kabinet ve II. NP

Popis položky Počet 

kusů

2

stabilní základna s nádobkou pro zachycení 

vody

možnost odkládání deštníků 

materiál: kov, popř. prvky dřeva či umělé 

hmoty

barva dle výběru zadavatele dle vzorníku 

barev 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP                                           2.06 

kabinet ve II. NP

Popis položky
Počet 

kusů

5

konstrukce: ocelová chromovaná

područky: ocelové chromované  nebo plastové

4 nohy opatřené plastovými kluzáky pro 

ochranu podlahy

nosnost min. 120 kg

stohovatelná

120 kg

24 měsíců

G68, G71 - stojací věšák

1 mm

KARTA - 26

24 měsíců

G68, G71 - židle konferenční s područkami

420 mm

1100mm

KARTA - 27



barva dle výběru zadavatele dle vzorníku 

barev 

doprava, umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení       2.05 

kabinet ve II. NP                                   2.06 

kabinet ve II. NP

Popis položky Počet 

kusů

2

hlučnost max. 70 dB

skartace drátků do sešívačky

objem odpadního koše 20 - 35 litrů

kapacita řezání min. 10 listů

typ řezu: útržek

doprava, umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení

2.04 denní místnost 2. NP

Popis položky Počet 

kusů

3

odolná deska stolu opatřena s min. 2 mm ABS 

hranami 

výška stolu 700 - 800 mm

rozměr stolu 1 600 x 800 mm

barevné provedení desky stolu dle výběru 

zadavatele dle vzorníku barev 

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení

2.04 denní místnost 2. NP

Popis položky Počet 

kusů

3

odolná deska stolu opatřena ABS hranami

výška stolu 700 - 800 mm

rozměr stolu 800 x 800 mm

24 měsíců

G 75 - jídelní stůl 

735 mm

KARTA - 32

G 74 - jídelní stůl 

2 mm ABS

KARTA - 31

735 mm

24 měsíců

24 měsíců

G68, G71 - skartovačka

max 70 dB

20 l

10 listů

KARTA - 28



barevné provedení desky stolu dle výběru 

zadavatele dle vzorníku barev 

stejný design jako položka G74 jídelní stůl

doprava, montáž a umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení

2.04 denní místnost ve II. NP

Popis položky Počet 

kusů

2

mikrovlnný ohřev

objem - min. 16 litrů

časovač

vnitřní talíř průměr min. 245 mm

barva dle výběru zadavatele dle vzorníku 

barev 

doprava, umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

Dílenské a kancelářské vybavení

2.04 denní místnost ve II. NP

Popis položky Počet 

kusů

24

stohovatelná židle

sedáky a opěradlo z materiálu se snadnou 

údržbou např. plast, koženka  

konstrukce: kovová, opatřená chromováním 

nebo práškovým vypalovacím lakem   

nohy opatřeny plastovými koncovkami

barevné provedení židle dle výběru zadavatele 

dle vzorníku barev 

výška 750 -960 mm

výška sedáku 440 - 460 mm

hloubka sedáku 380 - 450 mm

šířka sedáku 390 - 470 mm

nosnost min. 110 kg 110 kg

doprava, umístění do prostoru

záruka min. 24 měsíců

24 měsíců

G 76 - mikrovlnná trouba

KARTA - 33

KARTA - 34

24 měsíců

vyplní účastník dle skutečných parametrů zařízení

245 mm

24 měsíců

G 77 - jídelní židle

750 mm

440mm

380mm

390mm



Dílenské a kancelářské vybavení

ostatní vybavení

Popis položky Počet 

kusů

G 86 - nástěnka textilní 6

použití na špendlíky

rám z lehkého neželezného kovu, barva dle 

výběru

povrch desky - textil

rozměr min. 1200 x 900 mm

barva desky dle výběru zadavatele dle 

vzorníku barev 

možnost uchytit na šířku i na výšku 

součástí dodávky je montážní materiál

doprava

záruka min. 24 měsíců 24 měsíců

KARTA - 42


