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Veřejná zakázka na dodávky

Konferenční židle do auly Hudební fakulty JAMU

Příloha č. 1: Technická specifikace a cena
Poznámky:
1. Všechna pole s šedým pozadím musí být vyplněna.
2. Ve sloupci "Nabízený model" uveďte přesné označení modelu.
3. Ve sloupci "Technické parametry nabízeného modelu" uveďte skutečnou hodnotu příslušného parametru.
4. Všechny technické parametry musí být specifikované výrobcem a ověřitelné na webových stránkách výrobce v technické dokumentaci.
5. V řádcích s neměřitelnými parametry či požadavky uveďte skutečnost, že je parametr splněn, minimálně zápisem "Ano" nebo doplňující informací, z níž plyne, že parametr či požadavek je splněn.
6. Nesplnění kteréhokoliv z požadovaných parametrů je důvodem k vyloučení účastníka.
7. Jednotková cena za 1 ks nabízeného předmětu musí být vyplněna do fialového pole. Žlutá pole jsou počítána automaticky.

Položka č. 1
Konferenční židle stohovatelné

Požadované technické parametry jsou minmální, není-li uvedeno jinak

Nabízený model

Sedák + opěradlo
Potahová látka

čalouněná překližka
hrubší látka, odolnost proti odření min. 100 000 cyklů, gramáž min. 285 g/m2
barva modrá (ve stejném popř. podobném odstínu stávajícího vybavení - viz příloha 4)

IMPERIA ČALOUNĚNÁ

Provedení kostry
Stohovatelnost
Celková výška
Šířka sedáku
Hloubka sedáku
Výška sezení
Nosnost
Hmotnost
Počet ks

pevná, kovová, barva černá
min. 5 ks
80 cm ± 2 cm
47 cm ± 2 cm
42 cm ± 2 cm
48 cm ± 2 cm
až 120 kg
max. 8 kg
180

Ano
Ano, látka Phoenix, 100% polyester, gramáž 285g/m2, odolnost proti odření 100000
cyklů s pětiletou zárukou použitelnosti, certifikát vůči ohni BS EN 1021- 1,2:2006
BS7176:1995, barva modrá dle výběru kupujícího
ANO
Ano, 8 ks
80 cm
47 cm
43 cm
45 cm
130 kg
8 kg
Cena za 1 ks (Kč bez DPH)
780,00
Cena za 180 ks (Kč bez DPH)
140 400,00

Cena celkem bez DPH

1

Technické parametry nabízeného modelu

140 400,00

