
Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Most, Bílina

Příloha č. 2.1 Soupis dodávek pro část 1: Nábytek a vybavení

p.č. kód popis MJ množství j.cena bez DPH v Kč
% sazba 

DPH

cena celkem bez 

DPH v Kč

cena celkem vč. DPH v 

Kč
(Most, Majakovského 2343)

M452 Skříň vysoká - výškově dělená      
Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoukřídlá (uzamykatelná), dolní část dvířka 

dvoukřídlá plná (uzamykatelná). V horní části budou min. 2 police s možností 

výškového nastavení, v dolní části bude min. 1 police s možností výškového 

nastavení. Min. rozměry  skříně (šxhšv) 800x600x1900. Materiál lamino buk s ABS 

hranami (buk).

M512 Skříň vysoká - výškově dělená      
Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoukřídlá (uzamykatelná), dolní část 6x 

zásuvky (uzamykatelné). V horní části budou min. 2 police s možností výškového 

nastavení. Min. rozměry skříně (šxhšv) 600x600x1900. Materiál lamino buk s ABS 

hranami (buk).

M513 stojan na obrazy

Kovový stojan na odkládání/uskladnění srolovaných výukových obrazů (uskladnění 

min. 50 obrazů) ve svislé poloze na kolečkách. Výška stojanu bude max. 90 cm.

M515 katedra s uzamykatelnou skříňkou     

katedra s uzamykatelnou skříňkou, pracovní deska LDT (buk) min. 25mm, min. 

rozměry 1800x700x760. Pevná konstrukce upravena práškovou barvou (červená). 

Závěs na PC. Okopová deska LDT (buk).

M517 žákovské stoly

pevná jäklová konstrukce s rektifikačními šrouby, povrchová úprava vypalovací 

práškovou barvou (barva červená), pracovní deska z odolného postformingu,    

okopová deska z LDT min. 18 mm, s připojovacím panelem. Min. rozměry: 120 x 60 x 

76 cm. Stoly musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých.

M1204 Počítačový stůl

počítačový stůl z odolných oboustranně laminovaných dřevotřískových desek, které 

na nejvíce namáhaných částech budou chránit hrany ABS, pravou část stolu bude 

doplňovat úložný prostor krytý dvířky a vybavený v horní části zásuvkou, přední část 

stolu bude krýt široká deska trnož. Min. rozměry 160x76x60cm (ŠxVxH). Barva buk.

M518 žákovská židle

žákovská židle, výškově stavitelna , kovová konstrukce (barva červená) z 

odlehčeného plochooválného profilu, nohy židle budou ukončeny plastovými 

koncovkami,sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-vrstvé celobukové tvarované 

překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými laky. Židle musí být v 

souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

M039 Skříň vysoká - výškově dělená

41 600,00 50 336,00

40 000,00 48 400,00

21 500,00 26 015,00

47 530,00 57 511,30

5 200,00

4 300,00

27 500,00 33 275,00

7 380,00 8 929,80

5 000,00 6 050,00

14 000,00 16 940,002,000 7 000,00

kus 16,000 2 500,00

kus 5,000

49,000 21

21

kus 1,000 7 380,00

kus 1,000 5 000,00

970,00

8,000

5,000 5 500,00 21

21

21

21

kus

kus

kus

1

2

3

kus

5

6

7

8

9

21

21
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Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoukřídlá, dolní část dvířka plná dvoukřídlá. 

V horní části budou min. 2 police s možností výškového nastavení. V dolní části 

budou min. 2 police s možností výškového nastavení. Min. rozměry (šxhšv) 

800x500x1900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS 

min. 2 mm.

M521 keramická tabule

keramická tabule popisovatelná (pro popis křídou), magnetická, min. rozměry 

1000x2000 mm

M548 dřez se skříňkou        

dřez se skříňkou. Dřez keramický hluboký s baterií a výlevkou, min. rozměry skříňky 

s dřezem 800x500x800. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s 

hranou ABS min. 2 mm.

R07894 Skříň vysoká - výškově dělená, dolní část šuplíky 800x500x1900 

Min. rozměry 800x500x1900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s 

hranou ABS min. 2 mm. Horní část dvířka prosklená v rámečku dvoukřídlá. Uvnitř 

horní části min. 2 police s možností výškového nastavení. Dolní část min. 3 šuplíky.

Most, Československé armády 1530)

M549 školní lavice dvoumístná, výškově nastavitelná
pracovní deska min. 18 mm (materiál lamino buk), PUR litá hrana, výškově stavitená 

, s košem, min. rozměry 1300x500. Konstrukce upravená práškovou barvou 

(červená). Lavice musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých.

M518 žákovská židle

žákovská židle, výškově stavitelna, kovová konstrukce z odlehčeného 

plochooválného profilu (upravena práškovou barvou - červená), nohy židle budou 

ukončeny plastovými koncovkami, sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-vrstvé 

celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými 

laky. Židle musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých.

R0894 kancelářská židle       

min. čalouněný sedák, výškově nastavitelná pomocí píst,otočná, na 

kolečkách,ergonomické sezení, únosnost min. 120 kg

M555 žákovské stoly

pevná jäklová konstrukce s rektifikačními šrouby, povrchová úprava vypalovací 

práškovou barvou (červená), pracovní deska z odolného postformingu (buk), okopová 

deska z LDT (buk) min. 18 mm, s připojovacím panelem, min. rozměry: 120 x 60 x 

76 cm. Stoly musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých. 

M518 žákovská židle

42 480,00 51 400,8012 kus 6,000 7 080,00 21

24 200,00

15 520,00 18 779,20

22 800,00 27 588,00

54 320,00 65 727,20

kus 16,000 970,00

2 000,00 2 420,00

20 000,00

56,000

kus 1,000 2 000,00

kus 8,000 2 500,00

16

21

22

21

21

21

21

21

13

14

2,000 12 000,00 21

970,00

kus 12,000 1 900,00

kus

41 600,00 50 336,00

11 900,00 14 399,00

24 000,00 29 040,00

5 200,00

2,000 5 950,00

218,000

kus

kus

kus9

10

11

21

Stránka 2 z 8



Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Most, Bílina

žákovská židle, výškově stavitelna , kovová konstrukce z odlehčeného 

plochooválného profilu (upravena práškovou barvou - červená), nohy židle budou 

ukončeny plastovými koncovkami, sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-vrstvé 

celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými 

laky. Židle musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. 

M522 dřez se skříňkou

dřez se skříňkou. Dřez keramický hluboký s baterií a výlevkou, min. rozměry skříňky 

s dřezem 800x500x800. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s 

hranou ABS min. 2 mm.

(Bílina, Břežánská 9)

M005 Skříň vysoká - výškově dělená

Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová (uvnitř min. 2 police s možností 

výškového nastavení), dolní část dvířka plná dvoudveřová (uvnitř min. 1 police s 

možností výškového nastavení), min. rozměry skříně (šxhšv) 800x400x1900. Materiál 

lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M006 Skříň vysoká- výškově dělená

Skříň vysoká- výškově dělená, horní část dvířka plná dvoudveřová (uvnitř min. 2 

police s možností výškového nastavení), dolní část dvířka plná dvoudveřová (min. 1 

police s možností výškového nastavení), min. rozměry skříně 800x400x1900. Materiál 

lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M467 Školní Lavice dvoumístná, výškově stavitelná

Lavice dvoumístná, výškově stavitelná, pracovní deska MDF min. 18mm (buk),PUR 

litá hrana, lavice osazena rektifikačními šrouby, s košem, min. rozměry 1300x500. 

Kovová konstrukce upravena práškovou barvou (červená). Lavice musí být v souladu 

s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

M518 žákovská židle

žákovská židle, výškově stavitelna , kovová konstrukce z odlehčeného 

plochooválného profilu (upravena práškovou barvou - červená), nohy židle budou 

ukončeny plastovými koncovkami,sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-vrstvé 

celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými 

laky. Židle musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých.

M577 katedra                         

Katedra s uzamykatelnou skříňkou, pracovní deska LTD 25mm (buk), větrací mřížka v 

zádech skříňky, min. rozměry 1300x700x760, okopová deska (buk)

31 040,00 37 558,40

4 500,00 5 445,00

10 400,00 12 584,00

5 200,00 6 292,00

30 400,00 36 784,00

21

21

21

21

kus 32,000 970,00

kus 1,000 4 500,00

kus 1,000 5 200,00

kus 16,000 1 900,00

25

30

31

32

15 520,00 18 779,20

12 000,00 14 520,00

24 kus 2,000 5 200,00 21

kus 16,000 970,00

kus 1,000 12 000,00

22

23

21

21

Stránka 3 z 8



Přírodovědné vzdělávání - Gymnázium Most, Bílina

M578
kancelářská židle        

min. čalouněný sedák (barva šedá), výškově nastavitelná pomocí píst,otočná, na 

kolečkách,ergonomické sezení, únosnost min. 120 kg

M452
Skříň vysoká - výškově dělená

Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, dolní část dvířka plná 

(dvoudveřová), min. rozměry (šxhšv) 800x600x1900. Uzamykatelná stejným klíčem. 

V horní části budou min. 2 police s možností výškového nastavení. V dolní části bude 

min. 1 police s možností výškového nastavení. Materiál lamino buk s hranou ABS 

min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M581 škříňka dvojkřídlová, tří patrová,uzamykatelná

škříňka dvojkřídlová, tří patrová, uzamykatelná, min. rozměry 800x600x1400. 

Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M582 škříňka dvojkřídlová, tří patrová,uzamykatelná

škříňka dvojkřídlová, tří patrová,uzamykatelná, min. rozměry 800x600x1200. 

Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M583 škříňka dvojkřídlová, tří patrová,uzamykatelná 

škříňka dvojkřídlová, tří patrová,uzamykatelná, min. rozměry 800x600x900. Materiál 

lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M584 stůl pod přístroje

Stůl pod přístroje – min. rozměr 900 x 600 x 900 s nosností min. 135 Kg, nosnou část 

bude tvořit kovová konstrukce (upravená práškovou barvou - červená) z profilu 

min.20 x 60 mm s odolnou pracovní deskou postforming (buk).

M051 psací stůl se zásuvkami po obou stranách

psací stůl se zásuvkami po obou stranách ,stůl bude opatřen ABS hrany, horní 

zásuvky opatřeny zámkem.

Min. rozměr stolu 1200 x 600 x760. Materiál lamino buk.

M587
nástavba nad pracovní stůl

nástavba nad pracovní stůl, min. rozměry 1200x250x30, materiál lamino buk.

M588 žákovské stoly 

žákovské stoly s elektřinou. Pro dvojice žáků s úložným prostorem se zabudovanou 

uzamykatelnou el. zásuvkou na 230 V. Materiál lamino buk, kovová konstrukce 

upravena práškovou barvou (červená). Min. rozměr: 1200x600x760 (šxhxv). Stoly 

musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

M518 žákovská židle

800,00 968,00

76 800,00 92 928,00

31 040,00 37 558,40

2 900,00 3 509,00

22 500,00 27 225,00

9 500,00 11 495,00

41 300,00 49 973,00

3 500,00 4 235,00

3 100,00 3 751,00

2 000,00 2 420,00

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

kus 16,000 4 800,00

kus 32,000 970,00

kus 1,000 9 500,00

kus 1,000 800,00

kus 1,000 2 900,00

kus 5,000 4 500,00

kus 1,000 3 500,00

kus 1,000 3 100,00

kus 1,000 2 000,00

kus 7,000 5 900,00

48

49

36

37

38

39

46

47

33

35
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žákovská židle, výškově stavitelna , kovová konstrukce z odlehčeného 

plochooválného profilu (upravena práškovou barvou - červená), nohy židle budou 

ukončeny plastovými koncovkami, sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-vrstvé 

celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními polyuretanovými 

laky. Židle musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých.

M052
Skříň vysoká - výškově dělená

Skříň vysoká - výškově dělená

horní část dvířka prosklená v rámečku dvoujdveřová (uvnitř min. 2 police s možností 

výškového nastavení), dolní část dvířka plná dvoudveřová (uvnitř min. 1 police s 

možností výškového nastavení), min. rozměry (šxhšv) 800x500x1900. Materiál lamino 

buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M040
Skříň vysoká - výškově dělená

Skříň vysoká - výškově dělená

horní část plná dvířka dvoudveřevá (uvnitř min. 2 police s možností výškového 

nastavení), dolní část tři zásuvky, min. rozměry (šxhšv) 800x500x1900. Materiál 

lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M589 Skříň vysoká -dvířka prosklená v rámečku, police   

Skříň vysoká - dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, bez polic, min. rozměry 

(šxhšv) 800x500x1900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s 

hranou ABS min. 2 mm. Skříň bude sloužit pro uložení lidské kostry.

M590
Skříňová nástavba -dvířka prosklená v rámečku, police

Skříňová nástavba - dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, police, min. rozměry 

(šxhšv) 800x500x400. Materiál lamino buk.

M591 Skříň střední -dvířka plná,tří patrová, min. rozměry (šxhšv) 800x500x900

Skříň střední -dvířka plná dvoudveřová, tří patrová, min. rozměry (šxhšv) 

800x500x900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS 

min. 2 mm.

M592 Skříň střední -dvířka prosklená v rámečku,tří patrová

Skříň střední -dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, tří patrová, min. rozměry 

(šxhšv) 800x500x900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou 

ABS min. 2 mm.

M593 Skříň střední -otevřená,tří patrová

Skříň střední -otevřená,tří patrová, min. rozměry (šxhšv) 800x500x900. Materiál 

lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

2 400,00 2 904,00

24 000,00 29 040,00

5 800,00 7 018,00

4 200,00 5 082,00

27 000,00 32 670,00

12 200,00 14 762,00

7 100,00 8 591,00

31 040,00 37 558,40

21

21

21

21

21

21

21

21

kus 1,000 2 400,00

kus 2,000 2 900,00

kus 1,000 4 200,00

kus 1,000 7 100,00

kus 8,000 3 000,00

kus 5,000 5 400,00

kus 2,000 6 100,00

kus 32,000 970,00

54

55

56

49

50

51

52

53
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M608 Skříň střední -dvířka plná,tří patrová
Skříň střední -dvířka plná dvoudveřová,tří patrová, min. rozměry (šxhšv) 

800x600x900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS 

min. 2 mm.

M609 Skříň střední -dvířka plná,se skrytými čtyřmi zásuvkami

Skříň střední -dvířka plná,se skrytými čtyřmi zásuvkami, min. rozměry (šxhšv) 

800x600x900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS 

min. 2 mm.

M610 žákovské stoly
žákovské stoly pro dvojice žáků, s úložným prostorem, se zavedeným el. rozvodem 

(uzamykatelný, nebo ovládaný učitelem), pevná jäklová konstrukce s rektifikačními 

šrouby, povrchová úprava práškovou barvou (červená), pracovní deska z odolného 

postformingu (buk), okopová deska z LDT  (buk) min. 18 mm, min. rozměry: 120 x 60 

x 76 cm. Stoly musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých.

M518 žákovská židle

žákovská židle, výškově stavitelna , kovová konstrukce z odlehčeného 

plochooválného profilu (povrchově upravena práškovou barvou - červená), nohy židle 

budou ukončeny plastovými koncovkami, sedák a opěrka budou vyrobené min. ze 7-

vrstvé celobukové tvarované překližky, povrchově upravené kvalitními 

polyuretanovými laky. Židle musí být v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých.

M516
kancelářská židle

Konstrukce z trubky min. 28 x 2 mm (barva červená), nohy židle budou ukončeny 

plastovými koncovkami, s velkou třecí plochou, které budou tlumit hluk a 

nepoškozovat podlahu. Sedák a opěrka budou čalouněné otěruvzdornou

látkou šedé barvy. Sedáky a opěrky budou přišroubované

ke konstrukci metrickými šrouby min. M6. Židle budou stohovatelné.

M612 počítačový stůl

počítačový stůl z odolných oboustranně laminovaných dřevotřískových desek (buk), 

které na nejvíce namáhaných částech budou chránit hrany ABS, pravou část stolu 

bude doplňovat úložný prostor krytý dvířky a vybavený v horní části zásuvkou, přední 

část stolu bude krýt široká deska trnož. Min. rozměry 160x76x60cm (ŠxVxH).

M613 popisovatelná magnetická tabule min. 1000x2000

popisovatelná magnetická tabule min. 1000x2000, zelená pro popis křídou

M628 Skříň vysoká -dvířka plná,šesti patrová

Skříň vysoká - dvířka plná dvou dveřová, šesti patrová, min. rozměry (šxhšv) 

800x600x1900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS 

min. 2 mm.

M629
"Skříň vysoká -výškově dělená, horní část dvířka plná, dolní část dvířka 

plná

4 300,00 5 203,00

21

5 950,00 7 199,50

9 800,00 11 858,00

15 300,00 18 513,00

39 200,00 47 432,00

15 520,00 18 779,20

550,00 665,50

9 300,00 11 253,00

20 400,00 24 684,00

21

21

21

21

21

21

21

21

kus 2,000 4 900,00

kus 3,000 5 100,00

kus 1,000 4 300,00

kus 1,000 5 950,00

kus 16,000 970,00

kus 1,000 550,00

kus 4,000 5 100,00

kus 8,000 4 900,00

kus 3,000 3 100,00

60

61

63

64

65

66

57

58

59
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"Skříň vysoká - výškově dělená, horní část dvířka plná dvoudveřová, dolní část dvířka 

plná dvoudveřová, v horní i dolní části budou min. 2 police s možností výškového 

nastavení, min. rozměr skříně (šxhšv) 800x600x1900. Materiál lamino buk s hranou 

ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M630
"Skříň vysoká -výškově dělená, horní část dvířka prosklená v rámečku, 

dolní část dvířka plná

"Skříň vysoká - výškově dělená, horní část dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, 

dolní část dvířka plná dvoudveřová. V horní části budou min. 2 police s možností 

výškového nastavení, v dolní části bude min. 1 police s možností výškového 

nastavení. Min. rozměry skříně (šxhšv) 800x600x1900. Materiál lamino buk s hranou 

ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M631
"Skříň vysoká -výškově dělená, horní část dvířka prosklená v rámečku, 

dolní část zásuvkami

"Skříň vysoká - výškově dělená, horní část dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, 

dolní část zásuvky. V horní části budou min. 2 police s možností výškového 

nastavení. Min. rozměry skříně (šxhšv) 800x600x1900. Mateiál lamino buk s hranou 

ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M632 "Skříň střední -dvířka prosklená v rámečku

"Skříň střední - dvířka prosklená v rámečku dvoudveřová, min. rozměry skříně (šxhšv) 

800x600x900. Uvnitř skříně budou min. 2 police s možností výškového nastavení. 

Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M633 "Skříň střední -dvířka plná se skrytými zásuvkami    

"Skříň střední - dvířka plná dvoudveřová se skrytými zásuvkami (min. 3 zásuvky), 

min. rozměry skříně (šxhšv) 800x600x900. Materiál lamino buk s hranou ABS min. 0,5 

mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M634 "Skříň střední -dvířka plná 

Skříň střední - dvířka plná dvoudveřová, min. rozměr skříně (šxhxv) 800x600x600. 

Uvnitř skříně min. 1 police s možností výškového nastavení. Materiál lamino buk s 

hranou ABS min. 0,5 mm, dvířka s hranou ABS min. 2 mm.

M635 Počítačový stůl

počítačový stůl z odolných oboustranně laminovaných dřevotřískových desek (buk), 

které budou na nejvíce namáhaných částech chránit hrany ABS, pravou část stolu 

bude doplňovat úložný prostor krytý dvířky a vybavený v horní části zásuvkou, přední 

část stolu bude krýt široká deska trnož. Min. rozměry 160x76x60cm (ŠxVxH). 

967 730,00 1 170 953,30

Datum:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

4 300,00 5 203,00

14 000,00 16 940,00

12 600,00 15 246,00

21

21 23 800,00 28 798,00

10 800,00 13 068,00

Celková nabídková cena

21

21

21

21

14 700,00 17 787,00

15 300,00 18 513,00

21

kus 7,000 3 400,00

kus 1,000 4 300,00

kus 3,000 4 200,00

kus 3,000 4 900,00

kus 2,000 5 400,00

kus 2,000 7 000,00

kus 3,000 5 100,00

67

68

69

70

71

72

66

Účastník podáním nabídky na tuto část zakázky čestně prohlašuje, že jím nabízené předměty dodávky plně odpovídají min. nebo max. parametrům uvedeným zadavatelem v zadávacích 

podmínkách a nabídkové ceny jsou uvedeny za celé plnění předmětu veřejné zakázky se zakalkulováním všech prací, dodávek a služeb, potřebných ke zdárnému předání a užívání.    
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