K U P N Í

S M L O U V A

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ObčZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi:

SMLUVNÍMI STRANAMI:
Kupující:
sídlo:

Město Dačice
Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

zastoupený:

Ing. Karlem Macků, starostou města

IČO:

00246476

DIČ:

CZ00246476

peněžní ústav:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-0603143369/0800

datová schránka:

s5ebypd

číslo smlouvy Kupujícího:
osoba oprávněná k jednání
za Kupujícího ve věcech
plnění smlouvy:

398/2019
Miroslav Štefl, tel. 725 991 142, investice2@dacice.cz

(dále jen „Kupující“)

Prodávající:
sídlo:
zápis v obchod. rejstříku:
osoba s oprávněním jednat:

IČO:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
datová schránka:
osoba oprávněná k jednání
za Prodávajícího ve věcech
plnění smlouvy:

Potrusil s.r.o.
Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice
sp. zn. C 24357 vedená u Krajského soudu v Brně
Ladislav Potrusil, jednatel
Ing. Ladislav Potrusil, jednatel
(každý jednatel jedná samostatně)
25310119
CZ25310119
Česká spořitelna
1348942319/0800
dqqt756
Ing. Ladislav Potrusil, tel. 723 305 071, Ladislav.potrusil.jr@potrusil.cz

(dále jen „Prodávající“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)
I.
Preambule
1)

Kupující a Prodávající uzavírají tuto smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Přístavba
učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci
kterého byla pro část 3 veřejné zakázky – Nábytek jako nejvýhodnější vybrána nabídka Prodávajícího (dále jen
„nabídka“).

2)

Prodávající prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro
splnění předmětu této smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou
cenu předmět plnění dle této smlouvy splnil.

3)

Prodávající si je vědom, že plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci dotačního projektu Integrovaného

regionálního operačního programu, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002948 – Přístavba učeben ZŠ
Komenského v Dačicích. Prodávající je proto povinen dbát na to, aby svým jednáním nezpůsobil krácení nebo
odejmutí dotace, a spolupracovat s Kupujícím při kontrolách či dalších činnostech ze strany poskytovatele dotace.

1)

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou dodat
Kupujícímu nový nepoužitý nábytek, zejména židle, stoly, skříně a nástěnky, blíže specifikovaný v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „nábytek“) a provést jeho instalaci tak, aby uvedené prvky byly plně funkční a mohly být plně
využívány k účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „předmět plnění“). Závazkem
Kupujícího je řádně a včas dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu stanovenou
v čl. IV. této smlouvy.

2)

Plnění nad shora sjednaný předmět plnění (vícepráce) bude realizováno, jen pokud o ně bude předmět plnění
rozšířen po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě.

3)

Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na
plnění předmětu dle této smlouvy.

4)

Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy.

5)

Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje právo Kupujícího požadovat nedodání některé položky předmětu
plnění či její části a související neprovedení montáže, instalace a dalších činností dle přílohy č. 1 této smlouvy v
případě, že Kupující zjistí, že z technických, finančních či organizačních důvodů není její dodání možné nebo
vhodné. Pokyn Prodávajícímu k nedodání určité položky předmětu plnění či její části a související neprovedení
montáže, instalace a dalších činností je v takovém případě oprávněna vydat osoba oprávněná k jednání za
Kupujícího ve věcech plnění smlouvy uvedená v záhlaví této smlouvy (dále jen „oprávněná osoba Kupujícího“).

6)

Při provádění předmětu plnění je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a
vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k takovým činnostem; příslušné vnitřní předpisy Kupující Prodávajícímu
poskytne před zahájením instalace dodaného nábytku. Prodávající si je vědom, že plnění smlouvy probíhá v nově
vznikající části budovy základní školy; v budově základní školy musí být zachován nepřetržitý provoz a plnění
smlouvy nesmí narušit probíhající výuku. Z tohoto důvodu Prodávající musí věnovat maximální pozornost
opatřením k omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci předmětu plnění.

1)

III.
Doba a místo plnění
Prodávající se zavazuje, že poskytne předmět plnění v souladu s harmonogramem plnění dle přílohy č. 2 této
smlouvy, nejpozději však do 8 týdnů ode dne doručení písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění Prodávajícím.
Kupující se zavazuje, že výzvu k plnění Prodávajícímu neodešle dříve než 1. 1. 2020. Předpokládaný termín
odeslání písemné výzvy Kupujícího Prodávajícímu k zahájení plnění předmětu dle této smlouvy je stanoven
na únor 2020. Prodávající se zavazuje podílet se na koordinačních činnostech dle čl. II. odst. 2 této smlouvy již
ode dne uzavření této smlouvy.

2)

V případě prodlení Prodávajícího s řádným poskytnutím předmětu plnění v termínu dle odst. 1) tohoto článku se
Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy
za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

3)

Prodávající je povinen dodat nábytek do místa plnění, kterým je budova základní školy na adrese Komenského 7,
Dačice, a instalovat jej v místě plnění na konkrétním místě určeném Kupujícím a případně v souladu s pokyny
Kupujícího. Kupující zajistí přístup pro osoby Prodávajícího provádějící tyto činnosti do prostor místa plnění
v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Prodávající je povinen avizovat oprávněné osobě Kupujícího ve věcech
plnění smlouvy dodání nábytku dle této smlouvy do místa plnění e-mailem či telefonicky min. 5 dnů předem.

4)

Poskytnutím předmětu plnění se rozumí úplné dodání a dokončení bezvadného předmětu plnění prostého
podstatných vad bránících jeho funkčnosti k účelu, k němuž má být využíván, a současně řádné protokolární
předání předmětu plnění Kupujícímu.

5)

Předání se uskuteční fyzickým převzetím předmětu plnění Kupujícím.

6)

Nejpozději na poslední den lhůty pro poskytnutí předmětu plnění svolá Prodávající přejímací řízení. Na přejímací
řízení přizve Prodávající Kupujícího, a to písemným oznámením, které musí být doručeno Kupujícímu alespoň pět
pracovních dnů předem. V případě, že Kupujícímu nebude řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím
řízení, Kupující si vyhrazuje právo, aby k přejímacímu řízení došlo nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode
dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

7)

K předání předmětu plnění ve smyslu odst. 5) tohoto článku Prodávajícím Kupujícímu dojde na základě
přejímacího řízení, jehož výsledek bude zaznamenán do písemného předávacího protokolu, který podepíší
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oprávnění zástupci obou smluvních stran. Předmět plnění se považuje za převzatý a předaný okamžikem podpisu
předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí.
8)

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku předmětu plnění, soupis zjištěných vad
předmětu plnění, vyjádření Prodávajícího k vadám předmětu plnění, zhodnocení jakosti předmětu plnění a jeho
částí, stanovení lhůt a opatření k odstranění vad předmětu plnění, záznam o nutných dodatečně požadovaných
pracích, případnou dohodu o slevě z kupní ceny, stanovisko Kupujícího, zda předmět plnění přejímá či nikoli, a
soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Prodávající a dva
Kupující. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami a má právní sílu originálu.

9)

V případě, že se při přejímání předmětu plnění prokáže, že Prodávající předává Kupujícímu předmět plnění, který
nese podstatné vady bránící řádné funkčnosti předmětu plnění jako celku či jeho části k účelu, k němuž má být
využíván, není Kupující povinen předávaný předmět plnění převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím
protokolu. Po odstranění těchto podstatných vad předmětu plnění či jeho části, pro které Kupující odmítl od
Prodávajícího předmět plnění převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V
takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí
předmětu plnění. Takový dodatek musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto
článku smlouvy.

10) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, termínech nebo parametrech
předmětu plnění stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy.
IV.
Kupní cena a platební podmínky
1)

Kupní cena je stanovena dle nabídky Prodávajícího podané dne 30. 7. 2019 v rámci zadávacího řízení shora
uvedené veřejné zakázky v celkové výši 1 674 595,94 Kč vč. DPH, přičemž její rozpočet je součástí přílohy č. 1
této smlouvy.

2)

Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a jako cena konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany tímto
sjednávají, že cena zahrnuje odměnu za veškeré činnosti Prodávajícího prováděné na základě této smlouvy a
také veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této smlouvy. V kupní ceně je zahrnuta cena za veškeré
dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu
plnění, včetně instalace, a veškeré další náklady Prodávajícího nutné pro včasné a kompletní poskytnutí předmětu
plnění dle této smlouvy. Cena může být překročena pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH a/nebo v
případě, že tak bude smluvními stranami písemně dohodnuto.

3)

Úprava kupní ceny je možná v případě Kupujícím odsouhlaseného nedodání předmětu plnění či jeho části a s tím
související neprovedení montáže, instalace a dalších činností předmětu plnění, které je obsaženo v příloze č. 1
této smlouvy a není možné či vhodné je provést vzhledem k účelu této smlouvy. V případě nerealizace některé
položky či její části dle přílohy č. 1 této smlouvy bude kupní cena snížena o cenu takové položky či její části.

4)

Úprava sjednané kupní ceny v průběhu plnění smlouvy včetně stanovení nové konečné kupní ceny bude
provedena dohodou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

5)

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií či jiné odlišnosti předmětu plnění oproti příloze č. 1 této
smlouvy je Prodávající povinen předem projednat a odsouhlasit s Kupujícím. Pokud Prodávající dodá či provede
předmět plnění nesjednaný touto smlouvou bez předchozího projednání a odsouhlasení Kupujícím, není Kupující
povinen takový dodaný či provedený předmět plnění uhradit a může po Prodávajícím požadovat bezplatné
odstranění takového neodsouhlaseného předmětu plnění z místa plnění a/nebo obnovení původního stavu.

6)

Kupní cena bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Prodávajícím po předání a
převzetí bezvadného předmětu plnění jako celku. Faktura předložená Kupujícímu bude mít splatnost 30 dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.

7)

Na faktuře bude uvedeno registrační číslo a název projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002948 – Přístavba
učeben ZŠ Komenského v Dačicích a číslo smlouvy Kupujícího uvedené v úvodní části této smlouvy.

8)

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH“).

9)

V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny
zákonné náležitosti nebo náležitosti či přílohu požadované dle této smlouvy, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení řádně doplněné či opravené faktury Kupujícímu.

10) Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího vedený poskytovatelem platebních
služeb v tuzemsku, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
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11) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a
zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému
správci daně Prodávajícího. Takto Kupujícím provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části kupní
ceny rovnající se výši DPH fakturované Prodávajícím.
12) Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohy na kupní cenu.
13) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kupující je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky vzniklé na
základě této smlouvy proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny rovněž bez ohledu na její splatnost.

1)

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající je povinen dodat Kupujícímu úplný a funkční předmět plnění dle této smlouvy, řádně a včas. Při plnění
smlouvy je Prodávající povinen postupovat s odbornou péčí a řídit se příkazy Kupujícího.

2)

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění dnem jeho řádného předání a převzetí od Prodávajícího na
základě podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem přechází na Kupujícího
také odpovědnost za nebezpečí škody na předmětu plnění.

3)

Prodávající je povinen neprodleně písemně vyrozumět Kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech
skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění této smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy
se Prodávající dozví o takové skutečnosti.

4)

Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti, závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy
na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

5)

Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za Kupujícím, které vzniknou
na základě této smlouvy, započíst proti pohledávkám Kupujícího za Prodávajícím jednostranným právním
jednáním.

6)

Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností
stanovené obecně závaznými právními předpisy.

7)

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy
mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se
buď osobně, doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany nebo do její datové schránky. Smluvní strany se
v případě doručování zásilek formou doporučených dopisů prostřednictvím držitele poštovní licence dohodly tak,
že zásilka je považována za doručenou 3. pracovní den bezprostředně následující po dni jejího odeslání na
adresu příslušné smluvní strany dle záhlaví této smlouvy.

8)

Prodávající je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související
s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9)

Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně faktur
minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající
použít.

1)

VI.
Záruka za jakost
Prodávající se zavazuje, že předaný předmět plnění bude prostý vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných
právních předpisů, této smlouvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky, dále bude mít vlastnosti první jakosti
provedení a bude dodán a proveden v souladu s ověřenou technickou praxí.

2)

Prodávající odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání Kupujícímu, a za vady, které vzniknou
nebo se objeví v průběhu záruční doby dle odst. 3) tohoto čl. smlouvy.

3)

Prodávající poskytuje záruku na předmět plnění po dobu 24 měsíců od jeho předání a podpisu předávacího
protokolu, pokud není v příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak.

4)

Prodávající bude Kupujícímu poskytovat bezplatný záruční servis na Kupujícím reklamované vady předmětu
plnění vzniklé v době trvání záruční doby dle odst. 3) tohoto čl. smlouvy.

5)

Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 3) tohoto čl. smlouvy vady předmětu plnění u
Prodávajícího, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu plnění, určen nárok
Kupujícího z vady předmětu plnění, případně požadavek na způsob odstranění vad, a to včetně termínu pro
odstranění vad Prodávajícím. Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Za
písemnou formu je považováno také nahlášení standardními prostředky elektronické komunikace, např. e-mailem.

6)

Prodávající se zavazuje od okamžiku písemného oznámení vady předmětu plnění či jeho části Kupujícím zahájit
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odstraňování vady, a to i tehdy, neuznává-li Prodávající odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení. O reklamačním řízení bude
Kupující pořizovat písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
7)

Záruka se nevztahuje na vady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo poškozením Kupujícím, na
vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, či způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním
údržby. Záruka zaniká provedením změn a úprav předmětu plnění bez souhlasu Prodávajícího, pokud nepůjde o
drobné opravy, nevyžadující zvláštní kvalifikaci či opravy havarijní.

8)

V případě, že Prodávající řádně reklamovanou vadu včas neodstraní, má Kupující právo nechat odstranit takovou
vadu prostřednictvím třetí osoby a úhradu nákladů takové opravy následně požadovat po Prodávajícím, který se
zavazuje, že takovou úhradu provede ve lhůtě 21 dnů od doručení faktury Prodávajícímu. V případě popsaném
v předchozí větě nedochází ze strany Kupujícího k porušení podmínek pro držení záruky.

1)

VII.
Sankce
V případě prodlení Kupujícího s úhradou splatné faktury na kupní cenu je Prodávající oprávněn uplatnit vůči
Kupujícímu pouze úrok z prodlení v zákonné výši.

2)

Pro případ porušení ustanovení čl. IX. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý
takový případ.

3)

V případě porušení jiné povinnosti Prodávajícího stanovené touto smlouvou, na kterou není shora sjednána
zvláštní smluvní pokuta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každé porušení a každý den prodlení.

4)

Úroky z prodlení jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany. Smluvní pokuta dle této smlouvy je
splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet
písemně určený Kupujícím. Pohledávku na úhradu smluvní pokuty, byť i nesplatnou, je Kupující oprávněn
započíst oproti splatným pohledávkám Prodávajícího.

5)

Uhrazením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v částce převyšující
zaplacenou smluvní pokutu. Pro případ, že by byla smluvní pokuta soudem snížena, dohodly se zároveň smluvní
strany, že zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem
jako přiměřenou. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení. Úhradou smluvní
pokuty Prodávajícím není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné.

6)

Škoda způsobená Kupujícímu poddodavatelem Prodávajícího se považuje za škodu způsobenou přímo
Prodávajícím.

7)

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

8)

Prodávající se nedostává do prodlení v případě prodlení Kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti
Prodávajícímu (např. prodlení s umožněním přístupu do prostor, které jsou místem plnění).

1)

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy, ukončení smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran ve smyslu čl. XI odst. 4) této smlouvy a
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí.
Uveřejnění smlouvy a jejích příloh v registru smluv se Kupující zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy.

2)

Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3)

Obsah smlouvy může být měněn jen dohodou smluvních stran, a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými
dodatky podepsanými oprávněnými osobami smluvních stran.

4)

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě, v zákoně o ZVZ nebo ObčZ.

5)

Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
a)

je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny podle této smlouvy po dobu delší než 60 dní po dni
splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na prodlení neprodleně Prodávajícím písemně upozorněn a přes toto
písemné upozornění Kupující nápravu neprovedl ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného upozornění;

b) jestliže Prodávající poskytne předmět plnění, který nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této
smlouvě, resp. v nabídce Prodávajícího podané v zadávacím řízení, v jehož rámci byla tato smlouva
uzavřena;
c)
6)

jestliže Prodávající poskytne předmět plnění, který je zatížen právy třetích osob.

Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude zcela nebo
částečně udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění, nebo mu bude dotace odejmuta.
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7)

1)

Odstoupení je účinné dnem jeho písemného doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy
zanikají všechny závazky smluvních stran z této smlouvy. V případě odstoupení od této smlouvy nezanikají nároky
smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních
povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví ObčZ.
IX.
Ochrana informací
Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních záležitostí
smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Povinnost
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

2)

Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) informace, u kterých se z povahy
věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o Kupujícím, které
by mohly z povahy věci být považovány za citlivé, a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.

3)

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v
jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a
ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti smlouvy.

4)

Prodávající je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace poskytnuté mu Kupujícím,
proti odcizení nebo jinému zneužití.

5)

Prodávající odpovídá v plném rozsahu za práce a činnosti prováděné jeho poddodavateli. Seznámí je se všemi
dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i harmonogramem plnění tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.
Prodávající je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv
Kupujícího nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám.

6)

V souvislosti s důvěrností informací Prodávající bere na vědomí, že zákonnou povinností Kupujícího je uveřejnit
celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků. Splnění této, jakož i dalších zákonných
povinností Kupujícího, není porušením důvěrnosti informací.

7)

Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
a)

které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku
smlouvy ze strany Prodávajícího,

b)

které jsou Prodávajícímu známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Kupujícího,

c)

které budou následně Prodávajícímu sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu
k nim nijak vázána,
jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

d)
8)

Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto
vzniklé škody.

9)

Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Kupující je ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje
Prodávajícího za účelem realizace této smlouvy. Kupující se zavazuje zpracovávat osobní údaje Prodávajícího
pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Prodávající prohlašuje, že si je
vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto
smlouvou.
X.
Podmínky změny poddodavatele

1)

V případě, že Prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím
Prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je Prodávající povinen Kupujícímu před takovou
změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na
prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.

2)

Kupující doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim
Prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, Prodávající je oprávněn nového
poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.

3)

Prodávající není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního
poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového
poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.
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XI.
Závěrečná ustanovení
1)

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se
právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými
právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2)

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je taková smluvní
strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
Kupujícího a Prodávajícího.

3)

Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z
jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této smlouvy jiným
platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.

4)

Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy
podepsané zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat.

5)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní podléhají informační povinnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně
jejích příloh a dodatků.

6)

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 22. zasedání konaném dne 14. 8.
2019 pod č. usn. 390/22/RM/2019, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města
Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

7)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Dačicích

V Šlapanicích

Ing.
Karel
Macků

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Macků
Datum:
2019.09.03
09:14:50 +02'00'

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Potrusil
Ladislav Ladislav
Datum: 2019.08.22
11:55:35 +02'00'
Potrusil
………………………………………………

………………………………………………
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky

Ing. Ladislav Potrusil
jednatel
podepsáno elektronicky
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Veřejná zakázka Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben
část 3 - Nábytek
Příloha č. 1 zadávací dokumentace/smlouvy Specifikace předmětu plnění a rozpočet

Rekapitulace rozpočtu
Část 3 - Nábytek
místnost č.
105
106
203
204
304
305
403
410
404
405
407
206
207
406
409

název
Učebna matematiky
Učebna matematiky
Učebna pro výuku chemie
Učebna pro výuku fyziky
Učebna pro výuku přírodopisu
Učebna pro výuku zeměpisu
Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností
Učebna pro výuku IT technologií
Jazyková laboratoř
Jazyková laboratoř
Jazyková laboratoř
Kabinet
Sklad chemie a fyziky
Kabinet
Kabinet

Cena celkem v Kč bez DPH
DPH 21%

Nabídková cena v Kč vč. DPH

cena v Kč bez DPH
108 779,76 Kč
96 629,76 Kč
61 582,95 Kč
57 694,95 Kč
61 582,95 Kč
108 779,76 Kč
252 128,31 Kč
61 582,95 Kč
49 918,95 Kč
34 366,95 Kč
49 918,95 Kč
99 667,43 Kč
36 327,76 Kč
57 860,99 Kč
247 141,17 Kč

1 383 963,59 Kč
290 632,35 Kč

1 674 595,94 Kč

Veřejná zakázka Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben
část 3 - Nábytek
Příloha č. 1 zadávací dokumentace/smlouvy Specifikace předmětu plnění a rozpočet

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)
č.
položky

popis

množství jednotka

Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooválných a tunelových ocelových
profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání
zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm
lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou
konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s
1 ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.
Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooválných a tunelových
profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL.
Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou
voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s
ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným
uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových
hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a
2 montáže.

3

Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s
horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v
drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou
tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
4 barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
5 dopravy a instalace.

2

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

15

ks

1 876,50 Kč

28 147,50 Kč

1

ks

7 425,00 Kč

7 425,00 Kč

3

ks

3 874,77 Kč

11 624,31 Kč

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

108 779,76 Kč

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)
č.
položky

1

2

3

4

5

popis

množství jednotka

Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooválných a tunelových ocelových
profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání
zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm
lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou
konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s
ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.
Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooválných a tunelových
profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL.
Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou
voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s
ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným
uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových
hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a
montáže.
Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s
horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v
drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou
tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
dopravy a instalace.

Cena celkem bez DPH

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

15

ks

1 876,50 Kč

28 147,50 Kč

1

ks

7 425,00 Kč

7 425,00 Kč

3

ks

3 874,77 Kč

11 624,31 Kč

30

ks

1 539,00 Kč

46 170,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

96 629,76 Kč

3

Učebna pro výuku chemie (místnost č. 203)
č.
položky

popis

množství jednotka

Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
1 dopravy a instalace.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
2 barev. Cena včetně dopravy a montáže.

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

Cena celkem bez DPH

61 582,95 Kč

Učebna pro výuku fyziky (místnost č. 204)
č.
položky

popis

množství jednotka

Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
1 dopravy a instalace.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
2 barev. Cena včetně dopravy a montáže.

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

28

ks

1 944,00 Kč

54 432,00 Kč

cena bez DPH celkem

57 694,95 Kč
Učebna pro výuku přírodopisu (místnost č. 304)

č.
položky

popis

množství jednotka

4

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
1 dopravy a instalace.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
2 barev. Cena včetně dopravy a montáže.

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

Cena celkem bez DPH

61 582,95 Kč

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)
č.
položky

popis

množství jednotka

Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooválných a tunelových ocelových
profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání
zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm
lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou
konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s
1 ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.
Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooválných a tunelových
profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL.
Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou
voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s
ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným
uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových
hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a
2 montáže.
Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s
horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v
drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou
3 tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.

5

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

15

ks

1 876,50 Kč

28 147,50 Kč

1

ks

7 425,00 Kč

7 425,00 Kč

3

ks

3 874,77 Kč

11 624,31 Kč

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
4 barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
5 dopravy a instalace.

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

108 779,76 Kč

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)
č.
položky

1

2

3

4

popis

množství jednotka

Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 600 x 760 mm. Výškově nenastavitelný. Stůl s naklápěcí dělenou pracovní plochou
v rozmezí 0 - 16°, která je rozdělená tak, že 1/3 plochy je vždy vodorovná s 2x plastovou miskou na psací potřeby a 2/3
se naklápějí a jsou opatřeny 2x zarážkou proti padání učebních pomůcek. Konstrukce stolu je z plochooválných a
tunelových ocelových profilů 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým
lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm
s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně
dopravy a montáže.
Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooválných a tunelových
profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL.
Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou
voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s
ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným
uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných
dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových
hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a
montáže.
Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z
oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky
tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na
pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a
montáže.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
barev. Cena včetně dopravy a montáže.

6

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

15

ks

4 050,00 Kč

60 750,00 Kč

1

ks

7 425,00 Kč

7 425,00 Kč

6

ks

4 136,56 Kč

24 819,36 Kč

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
5 dopravy a instalace.

6

Kuchyňská sestava do tvaru "L" tvořená1x vysokou skříní pro vestavnou vysokou lednici š = 600 mm,2x skříňkou s 4x
zásuvku š = 600 mm, 1x skříňkou pro vestavnou troubu a indukční desku š = 600 mm, 1x vestavná myčka š = 600 mm, 1x
skříňka pro dřez š = 1200 mm, 1x skříňka rohová, 1x skříň s 2x policí š = 600 mm. Horní skříně 1x skříň pro vestavnou
digestoř = š 600 mm, 3x skříňkou s policemi š = 600 mm. Jsou vyrobené z oboustranně laminované dřevotřískové desky
tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny
voděodolným polyuretanovým lepidlem. Záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v
drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Pracovní deska v jednom kuse o tloušťce min. 38 mm se zaoblenou
přední hranou, odolný povrch. Zádová deska vyrobená z odolné desky o tloušťce min. 10 mm. Rozměry š x v x h
4200+2400 x 860 + 640 + 600 x 600 mm. Dodáváno včetně vestavné lednice, vestavné varné desky, vestavné
horkovzdušné trouby, vestavné digestoře, vestavné myčky, dřezu s odkapem a sifonem, vodovodní směšovací baterií.
Všechny závěsy dveří a výsuvy zásuvek s tlumeným dotahem. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

1

ks

97 551,00 Kč

97 551,00 Kč

Cena celkem bez DPH

252 128,31 Kč

Učebna pro výuku IT technologií (místnost č. 410)
č.
položky

popis

množství jednotka

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
1 barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
2 dopravy a instalace.

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

30

ks

1 944,00 Kč

58 320,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

61 582,95 Kč

Jazyková laboratoř (místnost č. 404)
č.
položky

popis

množství jednotka
7

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
1 barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
2 dopravy a instalace.

24

ks

1 944,00 Kč

46 656,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

49 918,95 Kč

Jazyková laboratoř (místnost č. 405)
č.
popis
položky

množství jednotka

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
1 barev. Cena včetně dopravy a montáže.
Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
2 dopravy a instalace.

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

16

ks

1 944,00 Kč

31 104,00 Kč

1

ks

3 262,95 Kč

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

34 366,95 Kč

Jazyková laboratoř (místnost č. 407)
č.
položky

popis

množství jednotka

Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří
jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový,
se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7
1 barev. Cena včetně dopravy a montáže.

8

24

ks

jednotková cena
v Kč bez DPH

1 944,00 Kč

cena celkem
v Kč bez DPH

46 656,00 Kč

Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem.
Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného
kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně
2 dopravy a instalace.

1

ks

3 262,95 Kč

Cena celkem bez DPH

3 262,95 Kč

49 918,95 Kč

Kabinet (místnost č. 206)
č.
položky

popis

množství jednotka

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobená z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na
nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x
oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°.
1 Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

1

ks

5 775,26 Kč

5 775,26 Kč

Skříň čtyřdveřová - prosklená, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené
v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o
tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel
oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem
2 otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

3

ks

10 350,38 Kč

31 051,14 Kč

Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o
průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena
práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a
bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod
deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím
3 lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

4

ks

2 869,75 Kč

11 479,00 Kč

Židle vyrobená z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s
opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem,
snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová,
černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro
snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena
pratelným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena
4 včetně dopravy, výnosu a montáže.

4

ks

4 113,45 Kč

16 453,80 Kč

9

Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS
hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným
polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v
drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je
5 pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

4

ks

4 412,77 Kč

17 651,08 Kč

Dělící stěna stolů vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2
mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem.
6 Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

1 677,92 Kč

3 355,84 Kč

1

ks

6 236,01 Kč

6 236,01 Kč

2

ks

3 832,65 Kč

7 665,30 Kč

Skříň dvoudveřová osazená dřezem a směšovací baterií. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky
tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny
voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobená z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min.
1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má
7 rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Nástěnka textilní š-2000 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly
12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen
8 bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.

Cena celkem bez DPH

99 667,43 Kč

Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)
č.
položky

popis

množství jednotka

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Skříň pět zásuvková dvoudveřová - prosklená s uzamykatelná, 2x nastavitelná police, v horní části prosklená bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky
19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny
voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm
vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační
nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x
1 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

14 252,57 Kč

28 505,14 Kč

Skříň dvoudveřová - uzamykatelná, 2x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky
tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny
voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm
vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Dveřní závěsy s úhlem
2 otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

3 911,31 Kč

7 822,62 Kč

Cena celkem bez DPH

36 327,76 Kč

10

Kabinet (místnost č. 406)
č.
položky

popis

množství jednotka

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 1x šatní tyč, 5x police, uzamykatelná, je vyrobená z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na
nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x
oválná šatní tyč a 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°.
1 Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

6 446,48 Kč

12 892,96 Kč

Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o
průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena
práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a
bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod
deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím
2 lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

2 869,75 Kč

5 739,50 Kč

Židle je vyrobena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák
s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým
polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená,
oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu
pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je
opatřena pratelným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací
3 instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

4 113,45 Kč

8 226,90 Kč

Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS
hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným
polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v
drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je
4 pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

4 412,77 Kč

8 825,54 Kč

Skříň čtyř zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce
min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel
oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát
5 naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

2

ks

6 111,09 Kč

12 222,18 Kč

1

ks

6 236,01 Kč

6 236,01 Kč

2

ks

1 858,95 Kč

3 717,90 Kč

Skříň dvoudveřová osazená dřezem a směšovací baterií. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky
tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny
voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobená z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min.
1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má
6 rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly
12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen
7 bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.
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Cena celkem bez DPH

57 860,99 Kč

Kabinet (místnost č. 409)
č.
položky

popis

množství jednotka

jednotková cena
v Kč bez DPH

cena celkem
v Kč bez DPH

Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobená z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na
nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x
oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°.
1 Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

3

ks

6 290,69 Kč

18 872,07 Kč

Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná, celoprosklené dveře v rámečku. Je vyrobená z oboustranně
laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm
na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované
dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 10x
výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x
2 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

4

ks

13 528,51 Kč

54 114,04 Kč

Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o
tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je
cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v
3 x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

1

ks

2 288,68 Kč

2 288,68 Kč

1

ks

1 789,88 Kč

1 789,88 Kč

1

ks

622,35 Kč

622,35 Kč

1

ks

8 094,78 Kč

8 094,78 Kč

Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o
tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel
oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h
4 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Krycí plát na sestavu nízkých skříní, je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS
hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm.
5 Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Skříň pět zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce
min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel
oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát
6 naložený na bocích. Rozměry š x v x h 950 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
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Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky tloušťky. Konstrukce je svařena z kovových
profilů o průřezu: 60 x 60 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým
vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice,
ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x
7 2200 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na
sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální
tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní
plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými kluzáky v šedé barvě, které mají na spodní straně filc. Ke
konstrukci jsou nýtovány. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché
uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost
sedáku 6. Možnost výběru z více barev - min. v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá). Cena včetně dopravy,
8 výnosu a montáže.
Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o
průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena
práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a
bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod
deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím
lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce.
9 Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

1

ks

8 496,14 Kč

8 496,14 Kč

10

ks

1 944,00 Kč

19 440,00 Kč

6

ks

4 017,25 Kč

24 103,50 Kč

Židle je vyrobena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák
s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým
polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená,
oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu
pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je
opatřena pratelným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací
10 instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

6

ks

4 113,45 Kč

24 680,70 Kč

Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS
hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným
polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v
drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je
11 pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.

6

ks

4 412,77 Kč

26 476,62 Kč

5

ks

6 111,09 Kč

30 555,45 Kč

4

ks

3 183,84 Kč

12 735,36 Kč

Skříň čtyzásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce
min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým
lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel
oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát
12 naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.
Nástěnka textilní š-1600 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly
12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen
13 bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.
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Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly
12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen
14 bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.

Cena celkem bez DPH

8

ks

1 858,95 Kč

14 871,60 Kč

247 141,17 Kč

14

Příloha č.2

Potrusil s.r.o.
Hybešova 1647/51
664 51 Šlapanice

Harmonogram prací na VZ Města Dačice Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení
učeben
Zaměření prostor 1. týden od písemné výzvy
Výroba 2.-6. týden od písemné výzvy
Montáž v prostorách realizace 7.-8. týden

