
Příloha č. 4 – Tabulka položek pro ocenění

Popis Množství Cena bez DPH DPH Cena s DPH
m.č.221 Remeš
celoakát, madla USN
Stůl pracovní rovný GS 160 cm 1 ks

Stůl pracovní rovný GJ 160 cm 1 ks

Stůl rovný GE 80 cm 1 ks

Kontejner 4 zásuvky napříč 60 cm (dělící příčka do zásuvky a tužkovník součástí) 2 ks

věšáková stěna s odkládací deskou rozměru 40*185*12cm/š*v*hl 1 ks

Věšáková stěna se zrcadlem rozměru 40*185*12cm/š*v*hl 1 ks

Skříň šatní dvéřová 192x80x60 cm - vpravo tyč na ramínka, vlevo police 1 ks

Šatní vložka do skříně - policová 1 ks

Skříň policová prosklená dvéřová 192x80x40 cm (prosklení 3 police horní část) 1 ks

Skříň policová dvéřová 192x80x40 cm (3 police horní část, 2police spodní část) 1ks

balíček (4ks ) rektifikace  černý plast 2,7-4,7cm nastavitelná výška 4 sada

univerzální jednací židle s opěrákem v provedení síťovina černá, kostra chrom, sedák 
čalouněný, verze s područkami látka skup.2

4 ks

m.č.217m pí. Sagapová
celotřešeň, madla USN
Stůl rovný GS 180x80 cm 1 ks

Kontejner 4 zásuvky napríc 60 cm 1 ks

Dělící příčka do zásuvky kontejneru 1 ks

Tužkovník pro zásuvkový kontejner 1 ks

Skříň policová dvéřová 192x80x40 cm (3 police horní část, 2police spodní část) 1ks

Skříň policová dvéřová 111x80x42 cm 1 ks

balíček (4ks ) rektifikace černý plast 2,7-4,7cm nastavitelná výška 2 sada

m.č.216m pí. Dvořáková
celoořech, madla USN
Stůl rohový ergo s otevřenou skříní levý 180š x 200hl x 80 hl1 x 40 hl2 1 ks

Židle - Remeš, Maxa, Matějčková Markéta, Cudlínová
ergon.kanc.židle se síť.opěrákem, bed.opěrkou,4 poloh.synchr.mechanika, 4 ks

výškově stavitelné područky s měkčenou polyuretanovou pěnou, otočné do stran 4 pár

hlavová opěrka k židli X5 4 ks

Skříň - pí. Nováková
celotřešeň, madla USN
Skříň policová s dveřmi ve spodní části  185x80x40 cm 1 ks

Celková cena za zakázku


	část 1

