
 
 

 
OBJEDNÁVKA 

 
NÁKUP NÁBYTKU 

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 
 
 
Odběratel:  
 
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 
Zlatá stezka 137 
383 01 Prachatice 
IČO: 600 96 136 

Dodavatel: 

        AV MEDIA, a.s. 

Pražská 1335/63, Hostivař 
102 00 Praha 10 

IČO: 48108375 

DIČ: CZ48108375 

 

Vystaveno: 17. 8. 2018 

 

Položka: 

 

Objednáváme u Vás: 

- Nábytek dle přiložené technické specifikace (příloha č. 1 této objednávky). 

 

 

Termín dodání: do 85 kalendářních dní od nabytí účinnosti objednávky. 

Cena za dodávku 274 410,00 Kč bez DPH zahrnuje dopravu, montáž, revizi a ověření funkčnosti 

dodaného vybavení. 

Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001754. 

 

 
V Prachaticích, dne 17. 8. 2018 
 

     ………………………….. 
Mgr. Jana Dejmková 

ředitelka



 
Příloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Nábytek pro Gymnázium Prachatice 

Číslo 

položky 

 Typ/identifikace 

výrobku 

 

Výrobce 
Název 

Minimální technické 

parametry 
Splněno 

Množstevní 

jednotka 
Počet 

Kč/jednotka 

bez DPH 

Cena celkem / 

Kč bez DPH 



1 SNTROBKATEDRA Santal 
Katedra 

profesora 

Minimální parametry: 

- katedra profesora 

přizpůsobená pro 

osazení techniky 

jazykové laboratoře, 

- minimální parametry: 

vnější rozměry 1600 x 

680 x 757 mm (±10 %), 

2x kabelová průchodka, 

- včetně uzamykatelné 

skříňky na soklu o 

vnitřních rozměrech 

510 x 632 x 688 (±10 

%), vybavené 

nasávacím a odváděcím 

otvorem, a skříňky s 3 

polohovatelnými 

policemi, 

- prostor mezi 

skříňkami umožňuje 

umístění interface 

jazykové laboratoře, 

- možnost napojení 

katedry na kabelový 

žlab, 

- dodávka vč. instalace 

a dopravy. 

ANO ks 2 11 200 Kč 22 400 Kč 



  SNTROBLAV1 Santal 

Lavice 

pro 1 

studenta 

Minimální parametry: 

- lavice přizpůsobená 

pro osazení techniky 

jazykové laboratoře, 

- minimální parametry: 

1 student, vnější 

rozměry 880 x 600 x 

757 mm(±10 %), 4x 

kabelová průchodka, 

- možnost spojení 2 

stolů do 1 a 2 a více 

dohromady, možnost 

napojení na kabelový 

žlab, 

- včetně osazení šířkově 

nastavitelného, 

perforovaného, 

kovového boxu pro PC 

pod deskou, 

- dodávka vč. instalace 

a dopravy. 

ano ks 40 4 500 Kč 180 000 Kč 

  SNTROBHAK Santal 

Hák na 

zavěšení 

sluchátek 

Minimální parametry: 

- hák na zavěšení 

sluchátek pro žákovské 

lavice, 

- dodávka vč. instalace 

a dopravy. 

ano ks 42 70 Kč 2 940 Kč 



  Pinna Santal 
Židle 

žákovská 

Minimální parametry: 

- stohovatelná židle – 

žákovská, 

- parametry: kovová 

podnož, šálový sedák, 

ergonomické tvarování 

sedáku i opěráku, 

snadno omyvatelná, 

- dodávka vč. instalace 

a dopravy. 

ano ks 40 1 600 Kč 64 000 Kč 

  Pinna Santal 
Židle 

učitelská 

Minimální parametry: 

- pojízdná kolečková 

židle – učitelská, 

- parametry: nastavení 

výšky pomoci pístu, 

otočná plastový sedák, 

- dodávka vč. instalace 

a dopravy. 

ano ks 2 2 535 Kč 5 070 Kč 

CENA CELKEM ZA DODÁNÍ NÁBYTKU BEZ DPH  274 410 Kč 
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