Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 3
zákona, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat
elektronicky.
Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/, nestanoví-li
zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení, či zákon jinak.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele
do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta
či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné
seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického
nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK
zodpovídá vždy dodavatel.
Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací
o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.
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1. Identifikační údaje zadavatele
Název
Kraj Vysočina
zadavatele:
Právní forma:

Územní samosprávný celek

Sídlo
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33
zadavatele:
IČO:
70890749
Osoba
oprávněná
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Mgr. Pavel Franěk, náměstek
jednat
ve
hejtmana kraje
věcech
smluvních:
Odpovědný
Odbor sociálních věcí
útvar:
Kontaktní
osoba
ve
Bc. Jakub Kumpa, Bc. Roman Sýkora
věcech
technických:
Telefon:
+420 734 694 480, +420 724 650 281
E-mail:
kumpa.j@kr-vysocina.cz; sykora.r@kr-vysocina.cz
(dále jen „zadavatel“)
Tato výzva včetně příloh obsahující zadávací podmínky tvoří zadávací dokumentaci shora
uvedené veřejné zakázky a je vypracována jako podklad pro zadávací řízení podlimitní
veřejné zakázky na dodávky dle zákona. Práva a povinnosti v této výzvě neuvedené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona.
2. Předmět a účel plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkovou organizaci Kraje
Vysočina Ústav sociální péče Nové Syrovice, včetně zaměření na místě plnění a dále včetně
dodání zboží, jeho montáži, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Vymezení předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému
(číselníku CPV):
39100000-3 - Nábytek
3. Technické podmínky
Minimální technické podmínky jednotlivých komodit jsou uvedeny v přílohách 4, 5 a 6.
Pokud se v technických podmínkách vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité
dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 172 000,- Kč bez DPH.
5. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění po uzavření smlouvy (předpoklad uzavření smlouvy
druhá polovina září 2019). Ukončení plnění je stanoveno v návrhu smlouvy a bude
stanoveno dle nejvýhodnější nabídky.
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové
organizace, Nové Syrovice 1, 675 41 Nové Syrovice, okres Třebíč.
Stránka 4 z 11

6. Kvalifikace
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění níže stanovených
kvalifikačních kritérií. Doklady prokazující splnění kritérií kvalifikace dodavatele budou
součástí nabídky.
6.1 Základní způsobilost a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje v souladu a v rozsahu § 74 odst. 1 zákona prokázání základní
způsobilosti.
Podle § 74 odst. 1 zákona způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 zákona výše citovanou
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Podle § 74 odst. 3, účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v § 74 odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel podle § 75 odst. 1 zákona prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti
ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Dodavatel může podle § 53 odst. 4 zákona nahradit předložení dokladů k prokázání
základní způsobilosti v nabídce čestným prohlášením. Vybraný dodavatel následně
předloží podle § 122 odst. 3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše
stanovených dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti.
Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti v nabídce využít vzor čestného
prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této výzvy.
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6.2 Profesní způsobilost a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti:
a) dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a
b) dle § 77 odst. 2 zákona doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské
oprávnění či licenci pro živnost: Truhlářství, podlahářství.
Dodavatel může podle § 53 odst. 4 zákona nahradit předložení dokladů k prokázání
profesní způsobilosti v nabídce čestným prohlášením. Dodavatel rovněž může ve
smyslu § 45 odst. 4 zákona předložení dokladu splnit uvedením internetového odkazu na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (např. obchodní
rejstřík nebo živnostenský rejstřík) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském
státu umožňujícím neomezený dálkový přístup. Vybraný dodavatel předloží podle § 122 odst.
3 písm. a) zákona originály nebo úředně ověřené kopie výše stanovených dokladů
k prokázání splnění profesní způsobilosti.
Dodavatelé mohou k prokázání profesní způsobilosti v nabídce využít vzor čestného
prohlášení uvedeného v příloze č. 2 této výzvy.
6.3 Technická kvalifikace a způsob jejího prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm.
b) zákona. Splnění kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před
zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele.
Pro prokázání splnění kritéria kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných dodávek
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 3 významné
dodávky, každá v hodnotě minimálně 1,9 mil. Kč včetně DPH. Významnou dodávkou se pro
účely této zakázky myslí dodávka a montáž nábytku do objektu občanské vybavenosti,
kterými pro účely tohoto výběrového řízení jsou stavby pro výchovu a vzdělávání (školy,
školky, univerzity, koleje, apod.), zdravotnické a sociální stavby (nemocnice, domovy pro
seniory, ústavy sociální péče apod.), administrativní stavby (pro veřejnou správu i výrobní a
nevýrobní společnosti), stavby pro kulturní využití (divadla) a stavby cestovního ruchu a
veřejného stravování (hotely, penziony, koleje, restaurace). Seznam významných dodávek
doloží uchazeč v rámci své nabídky dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace jako
příloha č. 2
6.4 Společná ustanovení ke kvalifikaci
Kvalifikaci získanou v zahraničí, tj. i základní a profesní způsobilost ve vtahu k zemi sídla
u zahraničního dodavatele, prokazuje dodavatel podle § 81 zákona doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, bude ve smyslu §
45 odst. 3 zákona nahrazen čestným prohlášením dodavatele.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle §
77 odst. 1 zákona (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Doklady ve smyslu § 45 odst. 1 zákona dodavatel předkládá do nabídky v kopiích. Je možné
předložit rovněž originály či úředně ověřené kopie dokladů.
Prokázat určitou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, ať jde o poddodavatele nebo
v případě podání společné nabídky, je možné podle § 83 zákona.
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Zadavatel stanoví, že dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace požadované
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen
zadavateli v nabídce předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou (výpis
z obchodního rejstříku),
b) doklady prokazující splnění chybějící části zadavatelem stanovené kvalifikace
prostřednictvím jiné osoby, a to způsobem podle této výzvy,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou způsobem a doklady
podle čl. 6.1 této výzvy a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele. Písemný závazek jiné osoby musí obsahovat závazek, že jiná osoba bude
vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
V případě vzniku změny v kvalifikaci v průběhu zadávacího řízení postupuje účastník řízení
podle § 88 zákona.
Dodavatel je oprávněn, za podmínek uvedených v § 228 resp. § 234 zákona, nahradit
příslušné, zadavatelem požadované, doklady prokazující splnění kvalifikace výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů či certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
7. Podání společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů formou podání společné nabídky bude v případě
uzavření smlouvy každý z dodavatelů podávajících společnou nabídku uveden jako jedna ze
smluvních stran. To znamená, že na straně prodávajícího budou v návrhu smlouvy uvedeni
všichni dodavatelé podávající společnou nabídku a zadavatel takto požaduje, aby tito
dodavatelé za závazky vzniklé na základě smlouvy nesli společnou a nerozdílnou
odpovědnost. Zadavatel dále požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů bylo
v nabídce uvedeno rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky formou uvedení
konkrétních částí plnění, které bude provádět každý z dodavatelů podávajících společnou
nabídku.
Při komunikaci v rámci zadávacího řízení je zadavatel oprávněn doručovat na kontaktní
adresy (poštovní, datové schránky, e-mailové) kteréhokoliv z dodavatelů podávajících
společnou nabídku s tím, že je tímto způsobem doručeno všem těmto dodavatelům.
Na prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů platí ustanovení zákona,
zejm. § 82, § 83 a § 84 věta poslední zákona.
8. Požadavky na jazyk nabídky
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce. V případě
dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do
českého jazyka (§ 45 odst. 3 zákona). Povinnost připojit k dokladům překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.
9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou pro účely hodnocení v zadávacím řízení se rozumí:
celková cena za zaměření nábytku na místě plnění, jeho výrobu, dopravu, montáž a
případné zaškolení dle specifikace v přílohách této dokumentace.
Nabídková cena bude stanovena v tomto členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH v Kč a cena včetně DPH. Nabídková cena bude pro účely hodnocení
posuzována bez daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: cena bez daně z
přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a cena včetně DPH.
Účastníkem uvedená nabídková cena je cenou maximální a nepřekročitelnou po celou dobu
plnění veřejné zakázky.
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Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Použití Poddodavatelů
Použití poddodavatelů zadavatel neomezuje. Účastník řízení (dodavatel podávající nabídku)
nesmí být podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou (poddodavatelem), jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
11. Obchodní a smluvní podmínky
Zadavatel stanoví obchodní a smluvní podmínky veřejné zakázky formou závazného textu
smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
Smlouva bude uzavřena dle přílohy č. 3 této výzvy s tím, že bude před podpisem upravena
dle údajů z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu vyznačených a doplněna o
přílohy.
11.1 Platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky,
která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
12. Kritéria pro zadání veřejné zakázky – hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114
odst. 2 věta druhá zákona na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
A. Nabídková cena včetně DPH – hodnota kritéria 90 %
B. Zkrácení lhůty dodání – hodnota kritéria 10 %
Pro dílčí hodnotící kritérium nabídková cena včetně DPH získá nejnižší nabídková cena 100
bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a
poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přiřazeny body dle následujícího vzorce:
Nejnižší celková nabídková cena
Počet bodů = 100 x --------------------------------------------------------------- x 0,90
Celková nabídková cena hodnocené nabídky
Pro dílčí hodnotící kritérium zkrácení lhůty dodání se rozumí lhůta vyjádřená v kalendářních
dnech, o kterou bude plnění veřejné zakázky uchazečem kratší, než je tzv. limitní lhůta.
Limitní lhůta je zadavatelem definovaná jako lhůta pro kompletní splnění předmětu veřejné
zakázky bez vad a nedodělků. Limitní lhůta je stanovena zadavatelem na 55 kalendářních
dnů od data podpisu smlouvy.
Nejvýhodnější nabídce (nabídka, která bude mít nejvyšší zkrácení lhůty oproti ostatním
nabídkám) se přidělí 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce.
Nabídkám budou v rámci tohoto dílčího kritéria přiřazeny body dle následujícího vzorce:
Počet zkrácených dnů hodnocené nabídky
Počet bodů = 100 x --------------------------------------------------------------- x 0,10
Počet zkrácených dnů nejvýhodnější nabídky
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Na základě součtu výsledných hodnot dílčích kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno
pořadí úspěšnosti tak, že jako nejvýhodnější bude nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty
počtu bodů.
13. Vybraný dodavatel
U vybraného dodavatele, který vybrán k uzavření smlouvy podle § 122 zákona, zadavatel
bude vyžadovat, resp. zajistí následující údaje a doklady.
a) U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel podle § 122 odst. 4 zákona
zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence
údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a
fyzických osob. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4,
zadavatel dle odst. 5 předmětného ustanovení zákona vyzve vybraného dodavatele
k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli;
b) Vybraný dodavatel, ať už právnická či fyzická osoba, předloží podle § 122 odst. 3, písm. a)
zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nebude mít k dispozici (zejm. z nabídky dodavatele).
V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48
odst. 9 a odst. 7 zákona ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má
vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 zákona vyloučí
vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud
z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel nemá výlučně
zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby
v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením
zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost
podle § 46 zákona.
Povinnost zadavatele vyloučit účastníka řízení, vybraného dodavatele, se podle § 48 odst.
10 zákona nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné
jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce podle zákona o obcích
nebo kraje podle zákona o krajích.
Shora uvedené doklady bude zadavatel požadovat v termínu do 15-ti dnů ode dne oznámení
o výběru dodavatele a výzvě k předložení vzorků. Zadavatel doporučuje účastníkům řízení
(dodavatelům) mít připraveno či předjednáno předložení dokladů již v době podání nabídky.
Po předložení dokladů a uplynutí 15-ti denní lhůty bude vybraný dodavatel vyzván k podpisu
smlouvy, pokut k tomu nebudou bránit jiné důvody.
14. Vyhrazené změny závazku
Zadavatel si podle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující možnost změny závazku
vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, a sice že smluvní cenu je možné
překročit či snížit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se výše DPH, a to
nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
15. Podání nabídek, podmínky a lhůta pro podání nabídek, otevírání nabídek
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce.
V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech účastníků.
Dodavatel podá nabídku v elektronické podobě.
Nabídky musí být zadavateli doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK do
konce lhůty pro podání nabídek.
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 8. 2019 v 11:00 hod.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě,
nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní podle § 28 odst. 2 zákona
nepřihlíží.
Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Účastníci se otevírání nabídek podaných elektronicky neúčastní.
16. Dostupnost a vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje kompletní zadávací dokumentaci bez omezení prostřednictvím profilu
zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Zadávací dokumentaci tvoří výzva k podání nabídek a její přílohy, a sice:
Příloha č. 1 – Krycí list
Příloha č. 2 – Vzory prohlášení k prokázání splnění kvalifikace
Příloha č. 3 – Závazný vzor kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Technická specifikace
Příloha č. 5 – Cenová nabídka
Příloha č. 6 – Technické výkresy některých položek
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 5 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná. Zadavatel poskytne
vysvětlení zadávací dokumentace vč. přesného znění žádosti dle § 53 odst. 3 ve spojení s §
98 odst. 1 a 3 zákona, a to uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel je podle § 98
odst. 1 zákona oprávněn poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněním na
profilu zadavatele i bez předchozí žádosti dodavatele. Z tohoto důvodu zadavatel
doporučuje v případě zájmu o účast v tomto zadávacím řízení kromě stažení zadávací
dokumentace provést rovněž na profilu aktivaci odběru upozornění na změny v zadávací
dokumentaci, resp. vysvětlení zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení, a to
zadáním kontaktní e-mailové adresy v sekci „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací
dokumentace“.
Při změně nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat podle § 99
zákona.
17. Obsah a forma nabídky
Nabídka bude podána v elektronické podobě a doporučuje se její členění na následující po
sobě jdoucí části:
Část I.: Krycí list - Identifikační údaje dodavatele, označení osob oprávněných zastupovat
dodavatele a kontaktní údaje, nabídková cena, počet kalendářních dnů dle vzoru viz příloha
č. 1 této výzvy,
Část II: Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 6 této výzvy,
Část III.: Dokumenty dle příloh této výzvy, a to vyplněná Technická specifikace díla (příloha
č. 4) a Cenová nabídka dle přílohy č. 5.
18. Označení osob dle § 36 odst. 4 zákona
Zadavatel ve smyslu § 36 odst. 4 zákona uvádí, že následující části zadávací dokumentace
vypracovaly tyto osoby odlišné od osoby zadavatele:
Přílohy 4, 5 a 6 v součinnosti se zadavatelem zpracovala Mga. Iveta Čermáková,
IČO: 03673120.
19. Ostatní podmínky zadávací dokumentace
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
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Příloha č. 1
KRYCÍ LIST
Název veřejné zakázky:

„Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové
Syrovice“
Název zadavatele:
Kraj Vysočina
Obchodní firma/název dodavatele:
[doplní dodavatel]
Právní forma:
[doplní dodavatel]
IČO:
[doplní dodavatel]
DIČ:
[doplní dodavatel]
Adresa sídla:
[doplní dodavatel]
Bankovní spojení:
[doplní dodavatel]
Číslo účtu:
[doplní dodavatel]
Jména a příjmení osob oprávněných [doplní dodavatel], [funkce doplní dodavatel]
zastupovat dodavatele s
uvedením funkce
Kontaktní údaje:
[doplní dodavatel], [tel. a e-mail doplní dodavatel]
Jména a příjmení kontaktních osob
Tel. a e-mail kontaktních osob
Nabídková cena
Cena v Kč bez DPH
Výše DPH v Kč
Cena v Kč včetně DPH
Zkrácení lhůty dodání
Dodavatelem nabídnutá doba zkrácení
dodání v celých kalendářních dnech
oproti stanovené limitní lhůtě (Limitní
lhůta je zadavatelem definovaná jako lhůta
pro kompletní splnění předmětu veřejné
zakázky bez vad a nedodělků. Limitní
lhůta je stanovena zadavatelem na 55
kalendářních dnů od data podpisu
smlouvy.)
* V případě podání společné nabídky více dodavateli bude v nabídce předložen vyplněný formulář s identifikačními údaji
za každého dodavatele

Příloha č. 2 výzvy

Čestné prohlášení
Dodavatel [Název, adresa, IČ doplní dodavatel] tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní
způsobilost, profesní způsobilost a kritérium technické kvalifikace stanovené zadavatelem
„Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“, a to dle přílohy tohoto
prohlášení – seznam významných služeb.
V [místo doplní dodavatel]dne [datum doplní dodavatel]

…………………………………………….
[Jméno a příjmení + funkce osoby
oprávněné zastupovat dodavatele –
doplní dodavatel]

[doplní dodavatel ANO/NE
označení dodávaných výrobků
jejich počtů]
[doplní dodavatel ANO/NE
označení dodávaných výrobků
jejich počtů]
[doplní dodavatel ANO/NE
označení dodávaných výrobků
jejich počtů]

Součást předmětu byla
dodávka a montáž nábytku

…………………………………………….
[Jméno a příjmení + funkce osoby
oprávněné zastupovat dodavatele –
doplní dodavatel]

V [místo doplní dodavatel]dne [datum doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

Druh (název a krátký popis)
významné dodávky a
identifikace objednatele,
popřípadě, že se objednatel liší
od skutečného příjemce
dodávky, uvede i identifikaci
skutečného příjemce
[doplní dodavatel]

a
a

a
a

a
a

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

Cena (Kč s DPH)

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

Doba realizace
(měsíc/rok)

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

[doplní dodavatel]

Kontaktní osoba objednatele a
tel./e-mail

Kritérium: dodavatel v posledních 3 letech, realizoval alespoň 3 významné dodávky, každá v hodnotě minimálně 1,9 mil. Kč včetně DPH. Významnou dodávkou
se pro účely této zakázky myslí dodávka a montáž nábytku do objektu občanské vybavenosti, kterými pro účely tohoto výběrového řízení jsou stavby pro
výchovu a vzdělávání (školy, školky, univerzity, koleje, apod.), zdravotnické a sociální stavby (nemocnice, domovy pro seniory, ústavy sociální péče apod.),
administrativní stavby (pro veřejnou správu i výrobní a nevýrobní společnosti), stavby pro kulturní využití (divadla) a stavby cestovního ruchu a veřejného
stravování (hotely, penziony, koleje, restaurace).

Příloha čestného prohlášení

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.
1. Objednatel:
Kraj Vysočina,
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, 586 01
statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
IČ: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:
název:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
statutární orgán:
(dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější
nabídky na zakázku „Dodávka nábytku pro Ústav sociální péče Nové Syrovice“.
1. Předmět plnění
Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a montáž nového a nepoužitého
nábytkového vybavení pro Ústav sociální péče Nové Syrovice. Bližší specifikace předmětu
plnění je uvedena v příloze 1 a 2 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění zhotovitele
podle této smlouvy je zaměření veškerého vybavení na místě plnění, zajištění dopravy zboží
do místa plnění, kompletní instalace, předvedení funkčnosti, předání záručního a dodacího
listu. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního
servisu.
2. Cena za předmět plnění
Celková cena za předmět plnění bez DPH v Kč:
Výše DPH v Kč:
Celková cena za předmět plnění včetně DPH v Kč:
Celková cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží tj. cenu
zboží, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění,
montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a
příslušenství, likvidaci obalů a odpadů, záruční servis a komplexní zaškolení příslušných
pracovníků, tj. obsluhujícího personálu.
Výše uvedená cena za předmět plnění je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen
za podmínek uvedených v této smlouvě.
.

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace
dodávky zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena
podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající
změně sazby DPH. Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo.
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Fakturace, platební podmínky
3.1.

Záloha

Zálohy nebudou poskytovány.
3.2.

Platební podmínky

Objednatel uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel
je oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění objednateli.
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených
dokladů.
Úhradu objednatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena
na 30 dnů od doručení objednateli.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH
fakturované zhotovitelem.
4. Doba plnění a ostatní ujednání
4.1.

Doba plnění

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do XX (bude doplněno na základě
nejvýhodnější nabídky, limitní lhůta je zadavatelem stanovena na 55 dnů) kalendářních dnů
od podpisu této smlouvy.
4.2.

Přejímka předmětu smlouvy

Závazek zhotovitele dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu
předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem. Jedno vyhotovení předávacího
protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

.

4.3.
Místo plnění
Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, Nové Syrovice 1, 675 41 Nové
Syrovice, okres Třebíč.
4.4.

Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech,
kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní
strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné
úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému
splnění jejich smluvních povinností.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností
nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení
zboží.
Zhotovitel se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 7 dnů před plánovaným
termínem.
Objednatel není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady.
4.5.
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo
Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží objednateli. Vlastnické
právo přechází ze zhotovitele na objednatele předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí
zboží se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem objednatele
a zhotovitele.
4.6.

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:
Název položky
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny
nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční
lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč.
DPH) za každý den prodlení
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě
(minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH)
za každý den prodlení

Hodnota
0,9%
0,5%
0,5%

Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.
4.7.
Ostatní ustanovení
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného
jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména
.

že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s
ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího
hospodářskou soutěž.
4.8.

Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
•

jejich splněním

•

dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí
být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná

•

odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem

•

skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na
náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních
povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
5. Záruka, servisní podmínky a reklamace
5.1.

Záruka

Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a
poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího
protokolu vyplývající z této smlouvy. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.
Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech
materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.
Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 2 pracovních dnů, odstranění závad bez
potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5
pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne prokazatelného doručení
oznámení (emailem, poštou) závad zhotoviteli. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný
předmět smlouvy bude mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým
specifikacím, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.
Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu
objednatelem, musí objednatel reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.
Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy
prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření zhotovitelem.
V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského
zákoníku.
Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že zhotovitel objednateli předal
zároveň záruční podmínky.

.

6. Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.“
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.“
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na
vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu
bez dalšího zrušena od samého počátku.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po
jednom vyhotovení.

Seznam příloh smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2 – Cenová nabídka za předmět plnění

V Jihlavě dne ……………….

V ……………….. dne …………….…

……………………………

…………………................

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Franěk
náměstek hejtmana kraje

.

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo)
Technická specifikace

ZDRAVOTNICKÝ A KUCHYŇSKÝ NÁBYTEK
Název položky

Závěsy dveří

LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
vzorků barevných odstínů)
hrany ABS min. 0,5 mm
lepené
záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,
horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů,
seřiditelnost ve dvou směrech
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
vzorků barevných odstínů) o tloušťce min.18 mm
hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.
prosklené dveře v rámečku, sklo čiré
dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří
stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm
kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné

Úchytky

kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm

Pracovní
desky

postforming. tl. min 38 mm, zadní těsnící lišta, předložení
minimálně 20ti vzorků
hrany ABS min. 0,5 mm
podpěrky kovové,
police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně
dle popisu skříně
na dveřích 18 vyjímatelných, polohovatelných krabiček
(celkem)

Korpusy

Dveře, čela
zásuvek,
stolové desky

Police

Vybavení
velké lékárny

Sokl skříní
Zásuvky

výsuvná prac. deska, závěsy kovové, úhel otvírání min. 170°
2 pevné police + 2 polohovatelné police
trezor na opiáty kovový
osvětlení lékárny na senzor
Rektifikační plastové nohy min. 110 mm
nejlépe odnímatelný sokl s těsněním min 110 mm
kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg
částečný výsuv

Splněno
ANO/NE**

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Název položky
LTD, stolové desky, spodní dno a půda korpusů tl. 25 mm, boky
o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
vzorků barevných odstínů)
Korpusy
hrany ABS min. 0,5 mm
lepené
záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,
horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů,
seřiditelnost ve dvou směrech
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
Dveře, čela vzorků barevných odstínů) o tloušťce min.18 mm
zásuvek,
hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.
stolové desky
prosklené dveře, sklo čiré
stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm
Závěsy dveří kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné
kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg
Zásuvky
částečný výsuv.
Úchytky
kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm
(madla)
hrany ABS min. 0,5 mm
podpěrky kovové,
Police
police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně
dle popisu skříně
Sokl skříní rektifikační kluzák
podnože stolů kovové v barvě RAL dle výběru min. z 5ti barev

Splněno
ANO/NE**

KLIENTSKÝ NÁBYTEK
Název položky
boky a dno z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
vzorků barevných odstínů) o tloušťce min. 18 mm
půda z LTD o tloušťce min. 18 mm, LTD nejnižší emisní třídy
Korpusy
hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm
přední hrany půdy ABS min. 2 mm
lepené
záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, případně pohledová
ze stejného dezénu jako korpus - dle popisu ve výpisu prvků
LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se
Dveře, čela
zákazníkem, předložením min. 40 vzorků dřevodezénu a 40
zásuvek,
vzorků barevných odstínů) o tloušťce min. 18 mm
stolové
hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.
desky
dorazy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří
Závěsy
kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné
dveří
Úchytky kovové v imitaci nerez tvaru U, prošroubované, rozteč 224 mm
hrany ABS min. 0,5 mm
podpěrky kovové
Police
police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle
popisu skříně
Rektifikační plastové nohy min. 110 mm
Sokl skříní
nejlépe odnímatelný sokl s těsněním min 110 mm
kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg
Zásuvky
částečný výsuv.
hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy.
konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým
roštem vsazeným do kovového "L" profilu, který je ukotven po
celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné
zásuvky
matrace rozměru 900x2000x150 mm (pěnová zdravotní matrace je
vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 11 cm vysoce stabilní
Lůžko
základové HR pěny vysoké objemové hmotnosti a 4 cm visco pěny
GV5030, profilace do 7 zón, spodní prořezy matrace pro lepší
polohování klientů na lůžku, matrace je opatřena potahem safr,
nosnost matrace 160 kg, Zip do tvaru L, prací na 95°C, pružný ve
všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip krytý okapnicí,
vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou – CRIB 5,
Nehořlavé jádro matrace.
kuličkové plnovýsuvy nosnosti min 50 kg
obklad LTD je tvořen ze segmentů spojených do sebe min. na
lamelky, aby se zamezilo vychýlení při sesazování dílů na
Obklad za podkladní rošt připevněný ke zdi, poté je zavěšena vrchní část s
nikou a výklopnými dveřmi opatřenými nábytkovým zámkem, tento
lůžkem
modul je připevněn samostatně na zeď
klíče shodné s nočním stolkem

Splněno
ANO/NE**

vrchní deska překližka tl. min. 18 mm polepena nábytkovým linem
tl. min. 2 mm např. Forbo v barvě dle výběru zadavatele
předložením min. 10ti barevných odstínů , spodní strana opatřena
protitažnou fólií, ostatní korpus a čílka z LTD dle výběru
zadavatele
zámek na horní zásuvce, klíče shodné s horní skříňkou obkladu
stolová deska překližka tl. min. 18 mm polepena nábytkovým linem
tl. min. 2 mm např. Forbo v barvě dle výběru zadavatele
předložením min. 10ti barevných odstínů, spodní strana opatřena
Jídelní stůl
protitažnou fólií, stolové nohy masiv buk rozměru min. 50x50 mm.
Nohy spojeny dokola masivním lubem výšky cca 60 mm (mořeno
dle požadavku zadavatele a opatřeno PU matným lakem)
Noční
stolek
kotvený k
obkladu

**) Uchazeč u každé položky potvrdí, že požadovaný výrobek či funkce je předmětem jeho
nabídky a splňuje požadované technické parametry

V ................................ dne............................................

................................................................
Jméno a podpis oprávněného zástupce

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo)

Soupis položek pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem" ÚSP Nové Syrovice"

Položka

Celková cena za
požadované
množství vč. DPH

DPH v %

kartotéka, 4x zásuvka A4, centrální zámek

40x60x140

2

21%

Skříň vysoká s nástavcem dveře police
80x55x240, uzamykatelná

80x40x210

3

21%

spodní modul dvoudvéřový rozměru 80x55x180 cm, vrchní modul - nástavec dvoudvéřový výšky 50 cm,
police výškově stavitelné, zámky, sokl výšky 15 cm opatřen silikonovým těsněním

převazový vozík kovový se zásuvkou d-700
x š-500 x v-950 mm

DPH v Kč

Popis

Kartotéka, 4x zásuvka na A4, provedení lamino v dezénu nábytku, centrální zámek, kvalitní plnovýsuvy,
narážecí sokl s těsněním výšky cca 15 cm

195x65

1

21%

dl. 195cm, š. 65 cm, 2segmentový, pevná výška (cca 70cm), hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů v
několika polohách

70x50x95

1

21%

Pojízdný stolek je vyroben z ocelových lakovaných profilů a v horní části je opatřen dvěma madly. Horní
odkládací plochu tvoří nerezové lisované plato a ve spodní části je umístěno zapuštěné nerezové plato.
Zásuvka hl. 100mm je vybavena plnovýsuvy . Stolek je opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými
otočnými kolečky Ø 125 mm. Barva zásuvky dle předloženého vzorníku.

367,2x60x206

1

21%

sestava spodních a horních skříněk, spodní dvoudvéřová dřezová skříňka rozměru 90x55x71cm, na dveřích
odpadkový koš, 1x dvířka pro integrovanou myčku, 1x skříňka 4x zásuvka, výsuvy antaro, 1x skříň dveře
police 60x55x71, 1x skříň dveře police 90x55x71, pracovní deska postforming tl. 38 mm , sokl výšky 15 cm
opatřen silikonovým těsněním, nerez dřez včetně pákové dřezové baterie umístěné přímo na dřezu, horní
skříňky 4x modul 90x35x53 cm dveře výklopné, kování Aventos HK, celá sestava olemována krycí deskou tl.
36 mm, pod horními skříňkami je umístněné LED osvětlení včetně trafa, úchytky imitace nerez ve tvaru U
rozteče 224 mm (provedení dle výkresové dokumentace)

60x45x90

3

21%

skříň 3x zásuvka, výsuv Antaro s dotahem, úchytky imitace nerez ve tvaru U rozteče 224 mm, celá sestava
je zakončena krycí deskou tl. 36 mm ve stejném provedení jako kuchyňská linka (provedení dle výkresové
dokumentace)

170x60x210

1

21%

sestava spodních a horních skříněk, spodní dvoudvéřová dřezová skříňka rozměru 90x55x71cm, pracovní
postformingová deska tl. 38 mm, , sokl výšky 15 cm opatřen silikonovým těsněním, nerez dřez s odkapem
včetně pákové dřezové baterie umístěné přímo na dřezu

173,8x60/33,4x
85

1

21%

sestava: spodní dvoudvéřová dřezová skříňka rozměru 90x55x71cm, pracovní postformingová deska tl. 38
mm, , sokl výšky 11 cm opatřen silikonovým těsněním, nerez dřez včetně pákové dřezové baterie umístěné
přímo na dřezu

pracovní linka 180x60x210 bez dřezu

180x60x210

1

21%

pracovní linka bez dřezu 180x60x210, sestava spodních a horních skříněk v modulech po 60 cm, 1x skříňka
dveřová + 1x zásuvková, 1x odpadkový koš na dveřích, pracovní deska postforming tl. 38 mm, sokl výšky
15 cm opatřen silikonovým těsněním, zádová deska LTD, 3x horní skříňky 60x35x71 se dvěmi policemi

Pracovní linka 180x60x90

180x60x90

1

21%

sestava spodních skříněk, 2x skříň dveře police rozměru 60x55x71, 1x skříň 3x zásuvka rozměru 60x55x71,
pracovní postformingová deska tl. 38 mm, , sokl výšky 15 cm opatřen silikonovým těsněním

Kuchyňská linka 367,2x60x206
ZDRAVOTNICKÝ A KUCHYŇSKÝ NÁBYTEK

Celková cena za
požadované
množství bez DPH

Počet kusů

lehátko vyšetřovací na kovové podnoži

Skříň komoda 3xzásuvka 60x45x90

Kuchyňská linka 170x60x210

Kuchyňská linka 173,8x60/33,4x85

Pracovní linka 240x60x210

240x60x210

1

21%

sestava spodních a horních skříněk, 3x skříň dveře police rozměru 60x55x71, 1x skříň 3x zásuvka rozměru
60x55x71, pracovní postformingová deska tl. 38 mm, , sokl výšky 15 cm opatřen silikonovým těsněním,
zádový obklad, horní skříňky v modulech po 60 cm - 3x skříň dveře, 2x police rozměru 60x35x71, 1x skříň
dveře, nika 60x35x71

velká lékárna

90x60x210

2

21%

na třídění a ukládání léků, dvoudvéřová, zámek, malý trezor na opiáty, na dveřích 40 vyjímatelných,
polohovatelných krabiček (celkem), výsuvná prac. deska, 2 pevné police + 2 polohovatelné kaskádové
police, trezor na opiáty kovový, LED osvětlení lékárny na senzor, sokl výšky 15 cm

stůl pracovní 80x80x75

80x80x75

2

21%

pracovní stůl s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 1x průchodka

stůl pracovní 180x80x75

180x80x75

4

21%

pracovní stůl s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na PC

stůl pracovní 180x80x75

180x80x75

2

21%

pracovní stůl s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 1x průchodka

stůl pracovní 100x80x75

100x80x75

1

21%

pracovní stůl s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 1x průchodka

stůl pracovní 140x80x75

140x80x75

3

21%

pracovní stůl s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na PC

stůl pracovní tvarový pravý 200x120x75

200x120x75

1

21%

stůl pracovní tvarový levý 200x120x75

200x120x75

1

21%

stůl pracovní tvarový Pravý 200x160x75

200x160x75

1

21%

stůl pracovní tvarový pravý 180x120x75

180x120x75

1

21%

stůl pracovní tvarový levý 160x120x75

160x120x75

1

21%

stůl jednací ve tvaru sudu 200x100x75, 2x
centrální stolová noha

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Cena za 1 kus
(dopní uchazeč)

Rozměry

pracovní stůl tvarový s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na
PC, stů bokem navazuje na druhý stůl hloubky 80 cm
pracovní stůl tvarový s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na
PC, stů bokem navazuje na druhý stůl hloubky 80 cm
pracovní stůl tvarový s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na
PC
pracovní stůl tvarový s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na
PC, stůl bokem navazuje na druhý stůl šíře 60 cm
pracovní stůl tvarový s kovovou podnoží, příprava pro vedení kabeláže, 2x průchodka, integrovaný závěs na
PC, stů bokem navazuje na skříňku šíře 40 cm

200x100x75

1

21%

deska LTD tl. 25 mm, 2x centrální kovová noha v barvě RAL 9006, podnoží šíře min. 50 cm

záda stolu 200x2x45

200x2x45

3

21%

deska LTD tl. 18 mm zavěšena kovovými L profily na desku stolu

záda stolu 180x2x45

180x2x45

3

21%

deska LTD tl. 18 mm zavěšena kovovými L profily na desku stolu

záda stolu 180x2x45

160x2x45

1

21%

deska LTD tl. 18 mm zavěšena kovovými L profily na desku stolu

konferenční stolek 100x60x55

100x60x55

1

21%

provedení LTD tl. min 25 mm, stolová deska spojena boky, středovou příčkou a poličkou

konferenční stolek 60x60x55
konferenční stolek ve tvaru taburetu
40x40x40
kontejner pojízdný, zásuvkový, 4x zásuvka,
centrální zámek
věšáková stěna nástěnná š. 60 cm

60x60x55

1

21%

provedení LTD tl. min 25 mm, stolová deska spojena boky, středovou příčkou a poličkou

40x40x40

1

21%

provedení LTD tl. min 18 mm, opatřeno kluzákem výšky cca 20 mm

42x50x61

12

21%

popis viz. příloha technické specifikace

60x1,8x160

5

21%

3x dvojháček dle výběru

police na šanony 140x32x37

140x32x37

2

21%

police ve tvaru H, půda, dno tl. 25 mm

police na šanony 160x33x37

160x32x38

6

21%

police ve tvaru H, půda, dno tl. 25 mm

skříň dveře, nika 80x40x178, uzamykatelná
skříň dveře, nika, dveře 80x40x178,
uzamykatelná
skříň dveře, police 60x40x110,
uzamykatelná
skříň dveře, police 60x40x75, uzamykatelná
skříň dveře, police 80x40x110,
uzamykatelná
skříň dveře, police 80x40x178,
uzamykatelná

80x40x178

2

21%

80x40x178

3

21%

dvoudvéřová do výšky cca 70 cm, v horní části otevřená nika na šanony A4, dvířka uzamykatelné, uvnitř za
dvířky 2police výškově stavitelná
čtyřdvéřová, do výšky cca 70 cm spodní dvoudvířka. Ve spodní části jedna polička, v horní části dvě poličky,
oboje dvoudvířka uzamykatelná , střední část nika

60x40x110

3

21%

dvoudvéřová, 2x police výškově stavitelná, uzamykatelná

60x40x75

4

21%

dvoudvéřová, police výškově stavitelné, uzamykatelná

80x40x110

6

21%

dvoudvéřová, police výškově stavitelné, uzamykatelná, pohledová záda

80x40x178

4

21%

dvoudvéřová, police výškově stavitelné, uzamykatelná
dvoudvéřová, police výškově stavitelné, uzamykatelná

skříň dveře, police 80x40x75, uzamykatelná

80x40x75

8

21%

Skříň dveře, police 80x60x75

80x60x75

1

21%

dvoudvéřová, police výškově stavitelné, uzamykatelná

skříň kartotéka 90x60x130

90x60x130

1

21%

2x sloupce po 4 zásuvkách, plnovýsuvy, zásuvky opatřeny centrálním zámkem

skříň šatní 45x60x178

45x60x178

1

21%

skříň šatní s výsuvem 60x40x178

60x40x178

5

21%

skříň zásuvky 4x, nika 80x40x178

80x40x178

2

21%

skříň žaluziová 80x40x75

80x40x75

1

21%

korpus LTD, 1x police výškově stavitelná, uzamykatelná, dvířka žaluzie v barvě stříbrné

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěna šatní tyč.
Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek (horní
hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou umístěny tři
police. Nástavec dvoudvéřový v. cca 60cm. Uvnitř rozdělno na dvě stejně široké části. V každé je polička
výškově stavitelná. Skříň s nástavcem opatřena zámky na stejný klíč, trezůrek opatřen zámkem s jiným
klíčem.

skříň šatní klientská s nástavcem
100x60x240

100x60x240

14

jednodvéřová, uvnitř v horní části pevná polička, pod poličkou šatní tyč na ramínka, ve spodní části police na
boty
jednodvéřová, uvnitř v horní části pevná polička, pod poličkou výsuv na ramínka, ve spodní části police na
boty
do výšky cca 75 cm 4ks zásuvek, ostatní nika 2x police

skříň šatní klientská s nástavcem
90x60x240

skříň šatní klientská s nástavcem
80x60x240

skříň šatní klientská bez nástavce
100x60x190

skříň šatní klientská bez nástavce
100x60x190, pohledová záda

KLIENTSKÝ NÁBYTEK

skříň šatní klientská bez nástavce
100x40x190

90x60x240

80x60x240

100x60x190

100x60x190

100x40x190

26

9

3

2

2

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěna šatní tyč.
Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek (horní
hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou umístěny tři
police. Nástavec dvoudvéřový v. cca 60cm. Uvnitř rozdělno na dvě stejně široké části. V každé je polička
výškově stavitelná. Skříň s nástavcem opatřena zámky na stejný klíč, trezůrek opatřen zámkem s jiným
klíčem.

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěna šatní tyč.
Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek (horní
hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou umístěny tři
police. Nástavec dvoudvéřový v. cca 60cm. Uvnitř rozdělno na dvě stejně široké části. V každé je polička
výškově stavitelná. Skříň s nástavcem opatřena zámky na stejný klíč, trezůrek opatřen zámkem s jiným
klíčem.

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěna šatní tyč.
Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek (horní
hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou umístěny tři
police. Trezůrek opatřen zámkem s jiným klíčem.

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěna šatní tyč.
Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek (horní
hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou umístěny tři
police. Trezůrek opatřen zámkem s jiným klíčem.

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěn výsuvný
věšák. Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek
(horní hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou
umístěny tři police. Trezůrek opatřen zámkem s jiným klíčem.

skříň šatní klientská bez nástavce
80x40x190

80x40x190

3

21%

dvoudvéřová skříň šatní půlená s nástavcem, uspořádání 2x zásuvka, trezorek, uzamykatelná, uvnitř
rozděleno na dvě stejně široké poloviny, oddělené pevnou střední příčkou. Každá pohledová polovina se
skládá z dvířek a pod dvířky z jedné zásuvky, která je samostatná a otvírá se přímo zvenku, tzn. není
integrovaná uvnitř skříně za dvířky- zásuvky jsou určeny na uskadnění obuvi, výška zásuvek je cca 25cm,
uvnitř na dnu je umístěn rastr na boty, výška dveří cca 143,6cm. Mezi zásuvkou a skříní je pevná police. V
jedné polovině v horní části (cca 25,7cm od půdy skříně) jedna polička, pod kterou je umístěn výsuvný
věšák. Ve druhé polovině je v horní části jedna polička a cca 51,4 cm od půdy skříně je umístěn trezůrek
(horní hrana), výška trezorku je cca 28cm. Trezor má otvíravá zamykatelná dvířka. Pod trezůrkem jsou
umístěny tři police. Trezůrek opatřen zámkem s jiným klíčem.

komoda dveře, police 100x60x85

100x60x85

5

21%

dvoudvéřová policová skříň uzamykatelná včetně narážecího rektifikačního soklu s těsněním výšky cca
10cm, vnitřní uspořádání - 1x středová příčka, 2x přastavitelná police, půda naložená

komoda dveře, police 100x40x85

100x40x85

2

21%

dvoudvéřová policová skříň uzamykatelná včetně narážecího rektifikačního soklu s těsněním výšky cca
10cm, vnitřní uspořádání - 1x středová příčka, 2x přastavitelná police, půda naložená
dvoudvéřová policová skříň uzamykatelná včetně narážecího rektifikačního soklu s těsněním výšky cca 10
cm, vnitřní uspořádání - 1x přastavitelná police, půda naložená
dvoudvéřová policová skříň uzamykatelná včetně narážecího rektifikačního soklu s těsněním výšky cca 10
cm, vnitřní uspořádání - 1x přastavitelná police, půda naložená

komoda dveře, police 90x60x85

90x60x85

2

21%

komoda dveře, police 80x40x85

80x40x85

4

21%

Skříň roh koncový 40x40x144

40x40x144

3

21%

3x police pevná, provedení čtvrtkruh, sokl výšky 10 cm

Lůžko s úložným prostorem 207,2x97,2x55 207,2x97,2x55

56

21%

konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým roštem vsazeným do kovového "L"
profilu, který je ukotven po celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné zásuvky na
kuličkových plnovýsuvech nosnosti min 50 kg, hrany opatřeny ABS tl. 2 mm, součástí lůžka je matrace
rozměru 90x200x15 cm ( pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 11 cm
vysoce stabilní základové HR pěny vysoké objemové hmotnosti a 4 cm visco pěny GV5030, profilace do 7
zón, spodní prořezy matrace pro lepší polohování klientů na lůžku, matrace je opatřena potahem safr,
nosnost matrace 160 kg, Zip do tvaru L, prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný,
paropropustný, zip krytý okapnicí, vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou – CRIB 5,
Nehořlavé jádro matrace.) Lůžko bude dodáno dle zadané výkresové dokumentace. Nutné je rozlišení
umístění výsuvů dle osazení nočních stolků.

Obklad za lůžkem s nočním stolkem a
vrchní skříňkou podélný Pravý
269x48,6x197

5

21%

obklad LTD je tvořen ze segmentů spojených do sebe min. na lamelky, aby se zamezilo vychýlení při
sesazování dílů na podkladní rošt připevněný ke zdi, poté je zavěšena vrchní část s nikou a výklopnými
dveřmi opatřenými zámkem, tento modul je připevněn samostatně na zeď, následně je uchycen do obkladu
noční stolek rozměru 600x450x437. Obklad s nočním stolkem a nikou s výklopnými dvířky bude dodán dle
zadané výkresové dokumentace.

21%

konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým roštem vsazeným do kovového "L"
profilu, který je ukotven po celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné zásuvky na
kuličkových plnovýsuvech nosnosti min 50 kg, hrany opatřeny ABS tl. 2 mm, součástí lůžka je matrace
rozměru 900x2000x200 mm ( pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 15 cm
nosné studené HR pěny a 5 cm termoaktivní VISCO pěny, jejíž tuhost se mění podle tělesné teploty
uživatele, matrace je speciálně prořezávaná do tzv. anatomických ostrůvků, čímž je zónována do 5
anatomických zón, matrace je opatřena potahem safr, nosnost matrace 140 kg) Lůžko bude dodáno dle
zadané výkresové dokumentace.

21%

konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým roštem vsazeným do kovového "L"
profilu, který je ukotven po celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné zásuvky na
kuličkových plnovýsuvech nosnosti min 50 kg, hrany opatřeny ABS tl. 2 mm, součástí lůžka je matrace
rozměru 900x2000x200 mm ( pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 15 cm
nosné studené HR pěny a 5 cm termoaktivní VISCO pěny, jejíž tuhost se mění podle tělesné teploty
uživatele, matrace je speciálně prořezávaná do tzv. anatomických ostrůvků, čímž je zónována do 5
anatomických zón, matrace je opatřena potahem safr, nosnost matrace 140 kg) Lůžko bude dodáno dle
zadané výkresové dokumentace.

Obklad za lůžkem s nočním stolkem a
vrchní skříňkou podélný Levý
269x48,6x197

Obklad za lůžkem s nočním stolkem a
vrchní skříňkou příčný Levý
160,8X48,6X197

269x48,6x197

269x48,6x197

160,8x48,6x19
7

5

23

Obklad za lůžkem s nočním stolkem a
vrchní skříňkou příčný Pravý
160,8X48,6X197

160,848,6x197

19

21%

konstrukce lůžka je tvořena LTD tl. 36 mm a vloženým lamelovým roštem vsazeným do kovového "L"
profilu, který je ukotven po celém obvodu rámu lůžka, v přední a boční části jsou vestavěné zásuvky na
kuličkových plnovýsuvech nosnosti min 50 kg, hrany opatřeny ABS tl. 2 mm, součástí lůžka je matrace
rozměru 900x2000x200 mm ( pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 15 cm
nosné studené HR pěny a 5 cm termoaktivní VISCO pěny, jejíž tuhost se mění podle tělesné teploty
uživatele, matrace je speciálně prořezávaná do tzv. anatomických ostrůvků, čímž je zónována do 5
anatomických zón, matrace je opatřena potahem safr, nosnost matrace 140 kg) Lůžko bude dodáno dle
zadané výkresové dokumentace.

Obklad za lůžkem bez nočního stolku
Příčný 130,8X48,6X197

130,8X48,6X1
97

2

21%

obklad LTD je tvořen ze segmentů spojených do sebe min. na lamelky, aby se zamezilo vychílení při
sesazování dílů na podkladní rošt připevněný ke zdi, poté je zavěšena vrchní část s nikou a výklopnými
dveřmi opatřenými zámkem, tento modul je připevněn samostatně na zeď. Obklad s nikou a s výklopnými
dvířky bude dodán dle zadané výkresové dokumentace.

obklad LTD je tvořen ze segmentů spojených do sebe min. na lamelky, aby se zamezilo vychílení při
sesazování dílů na podkladní rošt připevněný ke zdi, poté je zavěšena vrchní část s nikou a výklopnými
dveřmi opatřenými zámkem, tento modul je připevněn samostatně na zeď. Obklad s nikou a s výklopnými
dvířky bude dodán dle zadané výkresové dokumentace.

Obklad za lůžkem bez nočního stolku
Podélný 210X48,6X197

210X48,6X197

2

21%

Noční stolek na kolečkách 60x45x51

60x45x51

4

21%

vrchní deska překližka tl. min. 19 mm polepena nábytkovým linem, ostatní korpus a čílka zásuvek LTD tl. 18
mm, 2x zásuvka s výsuvem, 1x zámek na horní zásuvce, kolečka 2x s brzdou, 2x bez brzdy

48,8x1,8x182

28

21%

provedení zástěny LTD tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm dokola. Zástěna připevněna k nočnímu stolku a
vrchní skříňce spojovacími šrouby

80x20x180

15

21%

2x dvojháček dle výběru, zrcadlo rozměru 40x80 cm, pod zrcadlem malá polička

240,6x50x1,8

1

21%

krycí deska v provedení LTD tl. 18 mm olepena hranou ABS 2 mm dokola, zalištování boku ve tvaru L
uchyceno do zad skříně (zakrytí boku mezi zdí a skříní)

Stůl jídelní 80x80x75

80x80x75

19

21%

Stůl jídelní 140x80x75

140x80x75

15

21%

Zástěna 48,4x1,8x182

48,4x1,8x182

28

21%

Zástěna 48,8x1,8x182
věšáková stěna nástěnná 80x20x180 cm
se zrcadlem
krycí deska komody 240,6x50x1,8 +
zalištování pravého boku komody
10x1,8x85

stolová deska překližka tl. min. 19 mm polepena nábytkovým linem Forbo v barvě dle výběru zadavatele ,
spodní strana opatřena protitažnou fólií, stolové nohy masiv buk rozměru min. 50x50 mm. Nohy spojeny
dokola masivním lubem výšky cca 60 mm (mořeno dle požadavku zadavatele a opatřeno PU matným
lakem)
stolová deska překližka tl. min. 19 mm polepena nábytkovým linem Forbo v barvě dle výběru zadavatele ,
spodní strana opatřena protitažnou fólií, stolové nohy masiv buk rozměru min. 50x50 mm. Nohy spojeny
dokola masivním lubem výšky cca 60 mm (mořeno dle požadavku zadavatele a opatřeno PU matným
lakem)
provedení zástěny LTD tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm dokola. Zástěna připevněna k nočnímu stolku a
vrchní skříňce spojovacími šrouby

Celková cena interiérového vybavení
Ceny zahrnují všechny náklady na řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky, tj. výroba, dodání a montáž, příp. instalace včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky

V ……….............…….dne .................………
………………………………………………………….
Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

