Příloha č.4

Položkový rozpočet vybavení
Projekt: Pořízení vybavení ZŠ Střelské Hoštice
Část B. - nábytek
Položka
Množství - ks
Část B. - učebna POLYTECHNIKA - nábytek
Školní lavice - lichoběžník trojmístná včetně 3ks židlí lavice - pracovní deska lavice o rozměru min. 140 x 70 cm,
kovová trubková konstrukce průměr min. 40 mm a jaklový profil
min. 40x20 mm, povrchová úprava práškovou barvou v odstínu
RAL, židle - stohovatelná konstrukce, kovová kostra z ocel.
profilu min. 38 x 20 mm, povrchová úprava práškovou barvou v
odstínu RAL, nohy židle ukončeny plastovými koncovkami,
sedadlo a opěrka z tvarované překližky s povrchovým
bezbarvým lakem
8
KOVOVÝ REGÁL 60 X 90 X 240 CM - 7 POLIC - Rozměry: šíře
90 x výška 240 x hl. 60 cm. Materiál: zinek, police - MDF deska,
počet polic 7, nosnost min. 175 kg
10
Pracovní stůl pro učitele - Rozměry min.: šíře 180 x hl. 70 x
výška min. 75 cm. Materiál: stolová deska zesílená 36 mm
barevné lamino (2 mm ABS hrana), rektifikační nožky,
průchodka na kabely - broušená ocel pr. 6 cm.
1
Kancelářská židle - Materiál: čalouněný sedák, kovové
područky, kovová podnož, plastová kolečka
1
Pojízdný kontejner - Rozměry min.: šířka 43 x hloubka 57 x v.
60 cm, rozměry zásuvek: horní zásuvka min. v. 64 mm, druhá
zásuvka 128 mm, dvě spodní zásuvky 160 mm.
Materiál: barevné lamino o síle min. 18 mm (min. 2 mm ABS
hrana), vestavný zásuvkový systém - uzamykatelný, kolečka pro
vysokou zátěž min. 40 kg, 2 přední kolečka s brzdou. Dekor xxx
+ druhá barva
1
Kuchyňská linka vč. nerez dřezu s odkapávací deskou a
pákovou baterií - Rozměry min.: šířka 260 x výška 85 cm
(spodní díl) + 60 cm (horní skříňky) x hl. 58 cm (horní skříňky hloubka 30 cm). Materiál: barevné lamino o síle min. 18 mm
(min. 2 mm ABS hrana), kuchyňská pracovní deska se
zaoblenou přední hranou (tloušťka min. 38 mm), úchytky laděny
s barvou lamina, kovové, práškově lakované, kvalitní zásuvkové
pojezdy např. Hettich, nerezový dřez s odkapávací deskou (vč.
pákové baterie) - nerez, rozměr min. 95 x 50 cm.
1
Kuchyňské spotřebiče - vestavná sada - indukční varná
deska - 4 indukční varné zóny, tloušťka desky min. 30 mm,
plynulá regulace výkonu, napětí 220V, vestavná pečicí trouba horkovzdušná, nerez, objem pečicího prostoru min. 60 l,
dětská pojistka, napětí 220V, energetická třída A, vestavná
lednice - s mrazicím boxem, výška max. 82 cm
1
Skříň vysoká - částečně otevřená, uzamykatelná dvířka Rozměry min.: šíře 88 x výška 180 x hl. 40 cm. Materiál:
barevné lamino o síle 18 mm (2 mm ABS hrana), úchytky
kovové práškově lakované v designu skříňky, zámek.
Rektifikační nožky, police zesílené 28 mm - bílé.
1
Skříň vysoká - uzavřená, uzamykatelná dvířka - Rozměry
min.: šíře 88 x výška 240 (180+nástavec 60)x hl. 40 cm.
Materiál: barevné lamino o síle 18 mm (2 mm ABS hrana),
úchytky kovové práškově lakované v designu skříňky, zámek.
Rektifikační nožky, police zesílené 28 mm - bílé.
1

Cena/jednotku

Celkem bez DPH
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KOVOVÝ REGÁL 60 X 120 X 240 CM - 7 POLIC - Rozměry:
šíře 120 x výška 240 x hl. 60 cm. Materiál: zinek, police - MDF
deska, počet polic 7, nosnost min. 175 kg
Skříňka policová s dvířky - Rozměry skříně min.: šířka 100 x
výška 80 x hloubka 40 cm, rozměry dekorace: lístek větší 28 x
25 cm, menší 14 x 16 cm. Materiál: barevné lamino o síle min.
18 mm (min. 2 mm ABS hrana), dekorace: barevně lakovaná
MDF deska, tl. min. 10 mm, úchytky laděny s barvou lamina,
kovové, práškově lakované.
Polička na 3D práce dětí - Rozměry skříně min.: šířka 100 x
výška 80 x hloubka 40 cm, rozměry dekorace: lístek větší 28 x
25 cm, menší 14 x 16 cm. Materiál: barevné lamino o síle min.
18 mm (min. 2 mm ABS hrana), dekorace: barevně lakovaná
MDF deska, tl. min. 10 mm, úchytky laděny s barvou lamina,
kovové, práškově lakované.
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6
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2
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Skříňka policová, s 12 plastovými boxy - Rozměry min.: šíře
100 x výška 130 x hl. 40 cm. Materiál: korpus - barevné lamino
o síle min. 18 mm (min. 2 mm ABS hrana) boxy-plast průhledný.

1

0,00 Kč

Kreativní vozík - VV pomůcky a ruční práce - Rozměry min.:
šíře 110 x hl. 60 x v. 84,7 cm. Materiál:překližka, odolná kolečka
(přední 2 s brzdou), 6 plastových boxů, přihrádky na formát
papíru A2, v horní části 8 boxů, nastavitelné šířky.
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Centrum - Dílna - Rozměry min.: š. 135 x v. 150 x hl. 46 cm.
Výška pracovní desky min. 58 cm. Materiál: barevné lamino o
síle min. 18 mm (min. 2 mm ABS hrana), dekorace: barevně
lakovaná MDF deska, tl. min. 10 mm, úchytky laděny s barvou
lamina, kovové, práškově lakované, ocelový svěrák, funkční
nářadí pro děti, dřevěné boxy a plastové přihrádky na materiál.
Pojízdný stolek s umyvadlem - Rozměry min.: šířka 45 x
hloubka 35 x v. 55 cm, se spodní odkládací deskou. Materiál:
barevné lamino o síle min. 18 mm (min. 2 mm ABS hrana),
kolečka pro vysokou zátěž min. 40 kg, Dekor xxx. Umyvadlo barevný plast.
Provázková nástěnka Listy - Rozměry min.: šíře 38 x výška 88
cm, lišta šíře 16 x výška 88 cm. Materiál: barevně lakovaná MDF
deska min. 18 mm + březová překližka min. 6 mm, kovová očka práškově lakovaná v designu nástěnky, provázek - polypropylen
stáčený o průměru min. 4 mm . Ze zadní strany nástěnky jsou
připevněna kovová práškově lakovaná očka na upevnění
provázkových osnov. Součástí bude 8 provázkových osnov o
délce 3 m.
Magnetická nástěnka Listy - Rozměry min.: šířka 120 x výška
128 cm, magnetická tabule š. 120 x v. 90 cm, dekorativní oblouk
listy nad tabulí š. 120 x v. 38 cm. Materiál: magnetická nástěnka
v hliníkovém rámu, horní dekorativní oblouk - barevně lakovaná
MDF deska min. 18 mm + březová překližka min. 6 mm.
Korková nástěnka LIST - dekorativní korková nástěnka Rozměry min.: šíře 58 x výška 48 cm. Materiál: barevně
lakovaná MDF deska min. 18 mm + překližka, jemnozrný korek
o síle min. 6 mm.
Dekorativní strom s korkovou nástěnkou - nástěnný
dekorativní prvek na zeď, ve tvaru stromu s korkovou
nástěnkou, výška min. 150 cm.
Kulaté zrcadlo v barevném rámu - zrcadlo s bezpečnostní
fólií,.průměr min. 38 cm, barevně lakovaná MDF deska min. 18
mm + překližka, bezpečnostní fólie

Rondo Vela - nástěnný hrací a didaktický prvek na zeď, průměr
min. 36 cm.
Magnetický labyrint Strom - nástěnný hrací a didaktický prvek
na zeď, ve tvaru stromu s magnetickou tužkou a kovovými
kuličkami.
Výukové hodiny - nástěnný hrací a didaktický prvek na zeď.
Magnetický labyrint Na Statku - nástěnný hrací a didaktický
prvek na zeď, s magnetickou tužkou a kovovými kuličkami.
Nástěnka korek 65x110 - dekorativní korková nástěnka Rozměry min.: šíře 70 x výška 110 cm. Materiál: barevně
lakovaná MDF deska min. 18 mm + překližka, jemnozrný korek
o síle min. 6 mm.
Nástěnné hodiny - List zelený - Rozměry min.: šíře 38 x výška
58 cm. Materiál: podkladová deska - barevně lakovaná MDF
deska min. 18 mm, podklad - březová překližka tl. min. 6 mm.
Nástěnné hodiny min. pr. 25 cm (tloušťka 3,8 cm), materiál
plast, rádiem řízené, zavěšené na podkladové desce, analogový
displej.
Dodávka, montáž, doprava nábytku
CELKEM část B. - POLYTECHNIKA - nábytek
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CELKEM bez DPH
DPH 21%
CELKEM s DPH

Dodavatel:
Název/jméno:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Vyplnil:
Dne:
Podpis, razítko:
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