Příloha č. 1
Veřejná zakázka malého rozsahu
na dodávku kancelářského nábytku
Specifikace požadavků:
Zadavatel požaduje nabídku unifikovaného a v maximální míře variabilního nábytku. Pro
objektivní rozhodování předkládáme požadavek na jedno modelové pracoviště pro dva
zaměstnance. Závazné počty objednaných komponent se budou odvíjen od množství
vybavovaných pracovišť, požadavků uživatelů, ceny, ale vždy z níže poptávaných
komponent. Plánováno je vybavit 10 pracovišť (6 x pro dva zaměstnance a 4 x pro
jednoho zaměstnance).
pořadí

komponent

počet

popis / provedení

1

stůl kancelářský 160

2

160 x 80, 2x průchodka

2

výsuv klávesnice

2

dřevěný, v barvě stolu, 70 x 30

3

kontejner

2

pod stůl, 4 šuplíky, centrální zamykání

4

stůl přídavný

2

80 x 80, 1x průchodka

5

stůl rohový

2

80 x 80 zaoblený vč. nohy

6

stůl jednací 140

1

140 x 80

7

stůl jednací 160

2

160 x 80

8

nástavec na stůl

1

(stolová police) 140x30x24

9

skříň 5 šatní

1

2-dv., závěs na ramínka, hl. 60 cm

10

skříň 5 šatní malá

1

2-dv., závěs na ramínka, hl. 40 cm

11

skříň 5

4

2-dv., policová

12

skříň 2

2

2-dv., policová

13

skříň 3

1

2-dv., policová

14

skříň 5 s nikou

1

4-dv., nika uprostřed, policová

15

skříňka 3 s nikou

1

2-dv., nika nahoře, policová

16
skříň 5 na mapy
1
2-dv., policová, hloubky 60 cm
Rozpis pro doplnění cen je v příloze č. 2 – Krycí list.
Vysvětlivka pro skříně a stoly:
•
•
•

Skříně požadujeme výškově modulární podle standardní výše pořadače. Číslo vedle
názvu komponenty (skříně) znamená počet modulů. Ty pak určují výšku skříně.
Modul = výška pořadače. (Příklad: skříň 3 = skříň pro tři řady pořadačů nad sebou)
Skříně požadujeme široké 80 cm, hluboké 40 cm (vyjma šatní a na mapy).
Číselné označení u popisu stolů uvádí vždy šířku x hloubku stolu.
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Bližší technické a užitné specifikace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

kontejnery s centrálním uzamykáním
stolové desky vždy o tloušťce 25 mm a osazeny ABS hranami, s držáky kabelů
a s průchodkami (počty průchodek uvádíme v soupisu základních požadavků)
všechny stoly budou do výše 75 cm s rektifikací.
čelní krytí nohou pod kancelářskými stoly o délce min. 35 cm
podnože stolů budou kovové
všechny korpusy skříní budou mít lepené, kolíkové spoje
všechny skříně budou osazeny zámky vyjma šatních skříní
všechny skříně budou vždy na rektifikačních nožičkách výšky cca 4 cm
všechny vodorovné desky skříní, jakož i jednotlivé police budou o tloušťce 25 mm,
police s nosností do 80 kg
uchycení polic s nosností do 80 kg
dveře a police budou osazeny ABS hranami min. 2 mm
všechna dvířka skříněk budou plná
materiál – lamino min. tl. 18 mm resp. 25 mm (police a stoly), barva (dekor) bude
upřesněna podle vzorníku vybraného dodavatele
všechny rozměry jsou výchozí a mohou se lišit tak, aby odpovídaly typizovanému
kancelářskému nábytku, který má dodavatel ve svém portfoliu. Toto neplatí pro
tloušťky desek (stoly, police), ABS hrany a nožičky.
Zakázka není koncipována jako nábytek na míru.
do zakázky nezahrnujeme kancelářské a konferenční židle

Další požadavky a upřesnění:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cenovou nabídku předložte prostřednictvím Krycího listu (Příloha č. 2)
cena za kus bude obsahovat náklady za montáž, dopravu a složení v místě plnění
nabídku předložte také v elektronické podobě na nosiči, který bude součástí písemné
nabídky (CD, DVD apod.)
ceny musí být nabídnuty jako maximální, zahrnující veškeré náklady dodavatele
a uváděné jak bez tak včetně DPH
termín dodání od obdržení dílčí objednávky je max. 30 dnů
návrh rámcové smlouvy obsahující návrhy platebních podmínek podepsaný osobou
oprávněnou jednat za uchazeče
délku záruky
zajištění záručního a pozáručního servisu
grafické nebo fotografické vyobrazení jednotlivých kusů
plnění může být prováděno na etapy tak, aby byla vybavena vždy minimálně jedna
kancelář
plnění bude zahájeno v nejbližším možném termínu po uzavření smlouvy
poslední dílčí objednávka bude vystavena do 30.09.2015 a realizována musí být do
30.11.2015.
předpokládaná cena zakázky je ve výši 550 tis. Kč včetně DPH. Zadavatel nevylučuje
navýšení této částky maximálně však do souhrnné výše 800 tis. Kč vč. DPH. Toto
rozhodnutí zadavatel učiní v termínu poslední dílčí objednávky, tzn. do 30.09.2015.
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