
Ev.č. NKÚ 30/180/2016 

ZÁPIS O ZHOTOVENí DíLA 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Nejvyšší kontrolní úřad 
se sídlem Jankovcova 2, 170 04 Praha 7 (dále jen "NKÚ"), zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem, 
ředitelem odboru hospodářské správy 

IČO: 49370227 

není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30027001/0710 

(dále jen "objednatel") na straně jedné 

a 

Vězeňská služba ČR 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "Vězeňská služba"), provozovna střediska 

hospodářské činnosti Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, Jiřice, zastoupená vrchním radou plk. Ing. 
Marianem Prokešem, ředitelem Věznice Jiřice, na základě pověření GŘ VS ČR 

IČO : 00212423 

DiČ: CZ00212423 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 

Číslo účtu : 9021-504143881/0710 

(dále jen "zhotovitel" ) na straně druhé 

tento 

Zápis 
o zhotovení díla č. 16/2016 

uzavřený podle § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva financí č . 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 18 odst. 4, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Preambule 

Vězeňská služba České republiky je organizační složkou státu, mezi jejíž úkoly patří vytváření 
podmínek pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací 
detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a dále provozování hospodářské činnosti za účelem 
zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby. 

I. 
Předmět zápisu 

1.1 Předmětem tohoto zaplsu je zhotovení díla spočívajícího ve výrobě, dodávce a montáži 
interiérového nábytku pro vybavení dětské skupiny v objektu NKÚ (dále jen "dílo") a to 
v rozsahu podle přílohy č. 1 " Popis nábytku pro dětskou skupinu" sestávající z pěti stran, která 
obsahuje specifikaci předmětu díla a je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

1.2 Dílo bude zhotoveno v rozsahu shora uvedeném a v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu uvedenou v čl. 

IV. tohoto zápisu. 

II. 
Doba plnění 

2.1.1 Dílo bude zhotoveno do 15. 8.2016 za splnění podmínky doručení objednatelem podepsaného 
zápisu zhotoviteli nejpozději do 11. 7. 2016, jinak se o každý den prodlouží doba zhotovení díla. 

2.1.2 Dodávka a montáž díla v uvedeném objektu NKÚ bude probíhat na základě oznámení 
objednatele o připravenosti k montáži nábytku podle níže uvedeného harmonogramu. 

Připravenost k dodávce a montáži interiérů (mobiliář) : 

• zahájení dodávky a montáže - nejpozději do 1 týdne od oznámení objednatele 
o připravenosti 

• montáž díla v objektu objednatele skončí nejpozději do 5 dnů od zahájení montáže 

2.2 Lhůty v tomto článku uvedené mohou být změněny po předchozí vzájemné dohodě písemným 
dodatkem k tomuto zápisu, podepsaným k tomu oprávněnými zástupci obou stran zápisu. 

III . 
Místo plnění 

3.1 Dílo bude zhotovováno (resp. vyráběno) v provozovně střediska hospodářské činnosti Věznice 
Jiřice. 

3.2 Vyrobený nábytek bude do doby montáže bezplatně uskladněn v areálu Věznice Jiřice, 

nejpozději do konce doby plnění dle čl. II. odst. 2.1.1. 

3.3 Místem dodávky a montáže je objekt NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7 s rozmístěním podle 
požadavků objednatele. 
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IV. 
Cena díla 

4.1 Cena díla a specifikace je uvedena v příloze Č. 2 tabulka IINabídková cena", která je nedílnou 
součástí zápisu. 

Cena díla včetně dodání a montáže 180 410,-Kč bez DPH 
(slovy: stoosmdesáttisícčtyřistadesetkorunčeských) 

37886,10 Kč DPH (21%) 
(slovy: třicetsed mtisícosmsetosmdesátšestkoru nčeskýchdesetha léřů) 

218296,10 Kč včetně DPH 
(slovy: dvěstěosm nácttisícdvěstěd evadesátšestko ru nčeskýchdesetha léřů) 

4.2 Nabídkové ceny jednotlivých druhů zboží uvedené v příloze Č . 2 tabulka "Nabídková cena" jsou 
cenami maximálními a platí po celou dobu plnění. 

4.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla (tj. výrobu, dodání do místa 
plnění a montáž díla). Upraví-Ii před odevzdáním díla obecně závazný předpis výši DPH, bude 
účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou. 

4.4 Objednatel prohlašuje, že má ve svém rozpočtu zajištěno financování díla. 

4.5 Objednatel neposkytuje zálohy a ani jedna strana zápisu neposkytne druhé straně zápisu 
závdavek. 

4.6 Celková cena za předmět díla se dohodou obou stran zápisu stanovuje jako nejvýše přípustná, 
je dána nabídkou zhotovitele a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná . 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude objednatelem uhrazena na účet zhotovitele na základě jím vystavené faktury s 
21 denní lhůtou splatnosti počítanou ode dne doručení faktury objednateli, doložené 
protokolem o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků též protokolem o odstranění 
vad a nedodělků. Protokoly budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci předání 
a převzetí díla uvedenými v čl. VIII. odst. 8.2. tohoto zápisu. 

5.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude obsahovat uvedené 
náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude-Ii doložen požadovaný 
protokol, resp. protokoly viz předchozí odst. 5.1., je objednatel oprávněn do data splatnosti 
fakturu vrátit k doplnění. Nová doba splatnosti začne běžet doručením nové opravené 
bezvadné faktury. Zaplacením faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být vystavena do 15 dnů ode dne 
převzetí a předání díla bez vad a nedodělků, tzn. v případě vad a nedodělků do 15 dnů ode dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků ve smyslu ustanovení § 29 zákona Č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

6.1 Zhotovitel: 

6.1.1 Je povinen provádět dílo řádně, kompletně a včas podle dokumentace a úprav odsouhlasených 
objednatelem a zhotovitelem podle tohoto zápisu. 

6.1.2 Je povinen oznámit objednateli, bez zbytečného odkladu, veškeré skutečnosti mající vliv na 
plnění předmětu tohoto zápisu. 

6.1.3 Je povinen umožnit objednateli provést kontrolu plnění předmětu tohoto zápisu v průběhu 
výroby nábytku. 

6.1.4 Zhotovitel je oprávněn provést zhotovení díla s pomocí třetí osoby. 

6.2 Objednatel: 

6.2.1 Je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost včetně povinnosti zajištění 
podmínek nezbytně nutných k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto zápisu. 

6.2.2 Je povinen zajistit v objektu NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7, veškeré podmínky nezbytně nutné 
k plnění povinností vyplývajících pro zhotovitele z tohoto zápisu. 

VII. 
Příslušnost hospodařit a nebezpečí škody na věci 

7.1 Nebezpečí škody na zhotovené věci nese zhotovitel od počátku zhotovování do jejího předání 
a převzetí objednatelem. 

7.2 Příslušnost hospodařit se zhotoveným dílem a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele 
okamžikem převzetí díla podle přejímacího protokolu podle čl. VIII. tohoto zápisu nebo 
v případě vad a nedodělků okamžikem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků podle 
čl. VIII. tohoto zápisu. 

7.3 Žádná ze stran zápisu není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z tohoto zápisu, bránila-Ii jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučující povinnost k plnění ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli ve 
lhůtě uvedené v čl. II. odst. 2.1.1 tohoto zápisu. Dílo bude předáváno po dokončení montáže 
v objektu objednatele. O předání a převzetí díla bude stranami tohoto zápisu sepsán protokol 
o předání a převzetí díla. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem protokolárního předání díla objednateli nebo v případě vad a 
nedodělků okamžikem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

8.2 Osoby oprávněné jednat ve věci předání a převzetí díla: 
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za objednatele - Zuzana Havelíková, referent odboru hospodářské 

správy NKÚ 

za zhotovitele - Ing. Branislav Hanečák, vedoucí PSHČ Věznice Jiřice 

IX. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu 
poskytl objednatel. V případě, že dojde v průběhu prací ke změně předmětu díla uvedeném 
v čl. I. odst. 1.1 tohoto zápisu ze strany objednatele, je zhotovitel povinen tuto změnu 
akceptovat a dohodnout s objednatelem opatření vedoucí k co nejrychlejší realizaci 
požadovaných úprav, které budou v daném rozsahu specifikovány a cenově ohodnoceny 
v dodatku k tomuto zápisu. 

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle tohoto zápisu bezplatnou záruku za 

jakost v délce 24 měsíců počínající dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. 

protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

9.3 Záruka se nevztahuje na vady díla, způsobené vyšší mocí, vady díla, které vznikly neodborným 

užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. 

9.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční 

době uvedené v odstavci 9.2 tohoto článku, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 

reklamace, nedojde-Ii po projednání k jiné dohodě. 

X. 
Úroky z prodlení, sankce 

10.1 Je-Ii objednatel v prodlení s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

10.2 Za prodlení se zhotovením díla dle čl. II. - Doba plnění je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli slevu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, přičemž se o takto sjednanou částku 
snižuje cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1 tohoto zápisu. 

10.3 Za prodlení při odstraňování vad v záruční době (viz - čl. IX. odst. 9.4) je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

XI. 
Závěrečná ujednání 

11.1 Na právní vztahy tímto zápisem neupravené se použijí příslušná ustanovení zákona č . 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

11.2 Veškeré změny a doplňky tohoto zápisu musí být učiněny po vzájemné dohodě písemně ve 
formě číslovaného dodatku k tomuto zápisu a podepsány oprávněnými zástupci obou 
účastníků zápisu, jinak jsou neplatné. 
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11.3 Zápis je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každý 
z účastníků zápisu obdrží po dvou vyhotoveních. 

11.4 Účastníci tohoto zápisu prohlašují, že zápis byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

11.5 Tento zápis vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma účastníky zápisu. 

11.6 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.7 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zápis (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup . 

Příloha Č. 1- Popis nábytku pro dětskou skupinu 
Příloha Č. 2 - Tabulka "Nabídková cena" 

11 -01- ZUlO 
V Praz dne ...... ........... .. .. .............. .. 

Ing. Vladimír Sloup 
ře I odboru hospodářské správy 

ejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší kontrolní úřad 
Jankovcova 2 

170 04 Praha 7 
(2) 
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/ 

Zi7z'hotovitele 
/ 

Vrchní rada 
plk. Ing. Marian Prokeš 
ředitel Věznice Jiřice 



Příloha č. 1 

Popis nábytku pro dětskou skupinu: 

Pro výrobu nábytku pro dětskou skupinu požadujeme použít pouze certifikovaný kvalitní 
materiál, kování a spojovací komponenty, které podléhají přísné kontrole a splňují všechny 
normy týkající se bezpečnosti a kvality. 
Použitý materiál musí splňovat vyhlášku č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb, příloha č. 2 - formaldehyd a proto uchazeč doloží k tomu příslušný platný 
certifikát na výrobu nábytku. 
Požadujeme použít pouze materiál LTD Kronospan o tloušťce 18 mm a ABS hrany alespoň 
2 mm, které jsou vyrobeny z plastu, jsou hygienicky a zdravotně nezávadné, odolné vůči 
nečistotě, mastnotě a vodě, stálo barevné a mají velkou nárazovou pevnost, jež zaručí dlouhou 
životnost. 
Záda provedení sololak tl. 3 mm pokud není uvedeno jinak. 
Barevné provedení nábytku: např. žlutá 0134 PE Sunshine, červená 7113 BS Chilli Red, modrá 
0125 PE Royal Blue, korpus světlý, např. bříza, javor nebo hruška, u některých skříněk 
pohledový korpus v barvě modrá, červená či žlutá - viz. obrázek. 
V herně dvířka a zásuvky bez úchytek - pouze do dvířek vyfrézovaný oblouček pro uchycení 
dvířek prsty. 

OBRÁZEK č. 1 

OBRÁZEK č. 2 + č. 3 

Úložné skříňky na hračky dvoudveřové se zásuvkou 
na kolečkách - 2 ks, 
v.1330 mm, 
hl. 425 mm, 
š. 650 mm, 
záda pevná 18mm LTD - pohledová. 

Úložné skříňky na hračky otevřené: 
rohová policová - 1 ks 
rovná policová -1 ks včetně plastových boxů uvnitř polic, 
v. 1330 mm, 
hl. 650 mm a u rohové přechod obloučkem z 650mm 
na 425 mm, 
šířka 650 mm, 
záda pevná - pohledová, 
police - žlutá LTD. 
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Dvířka dvoukřídlá na panty s uzávěrem zabraňujícím vstup na schody do zázemí učitelek, 
v. 780 mm, š. 470 mm, tl. 18 mm. 

Úložná skříňka na 12 matrací včetně boxů na lůžkoviny a nástavec na pyžamka a náhradní 
povlečení - 2 ks, celková v. 2330 mm včetně nástavce, 

OBRÁZEK č. S-NÁSTAVEC 

OBRÁZEK č. 4 + 
", o;' .," oJ 

y;j 1 ' ",~ ".:J 
I I 

k 
r.' 
~ .. "....; 

OBRÁZEK Č . 6 

OBRÁZEK Č. 7 

NÁSTAVEC 
v. 380 mm, 
hl. 650 mm, 
Š. 785 mm. 

boxy na matrace a otevřené poličky v. 1950 mm 

Skříň s úložnými boxy na matrace (1 skříň na 6 matrací) - 2 ks, 
v. boxu na matrace 1420 mm, 
v. poličky na pyžamka 530 mm, 
hl. 650 mm, 
Š. 785 mm. 

Matrace je vložena do omyvatelné koženky a potažena 
bavlněným potahem na zip s možností praní (spodní a 
horní část rozlišena potiskem) 12 ks, 
dl. 1300 mm, 
Š. 600 mm, 
tl. 10 mm. 

Stoly do herny, 2 ks: 
stolová deska 1200 x 800 mm, která musí mít zaoblené 
rohy, 
podnoží použít s možností zvýšení nohou z výšky 460 mm na 
výšku 520 mm, (u stolu mohou sedět i děti starší 5 let). 
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OBRÁZEK č. 8 

OBRÁZEK č. 9 

OBRÁZEK č. 10 

OBRÁZEK č. 11 

Židličky - výška sedáku 260 mm, 12 ks. 
Barva žlutá-4ks, červená-4ks a modrá-4ks. 

Šatna pro děti: 
4x modul po 3 skříňkách včetně laviček, 
1 ks v. 1400 mm, 

hl. 450 mm-spodní, 300 mm - vrchní, 
š. 960 mm, 

sedací část lavičky ve výšce 300 mm. 
uvnitř skříňky police + 2x háček (možno dát na jeden háček 
dětské ramínko), 
záda dětských šatních skříněk musí být z LTD 18 mm z důvodu 
stability a pevnosti 
v barvách: korpus bříza (javor), záda žlutá, červená a modrá, 

bez dvířek . 

Věšák do šatny pro rodiče -1 ks, 
š. 600 mm, 
v. 1600 mm 
v barvách : pruhy - modrá, žlutá červená. 

Přebalovací pult -lks 
š.1130 mm, 
v. 988 mm, 
hl. 758 mm, 
hl. skříňky 658 mm 
bez zad, pouze výztuha ( 100mm ) 
ve volném prostoru vlevo bude kombinace 
pračka se sušičkou. 
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Přebalovací pult - pohled shora, větrací mřížka v horní zadní části nad pračkou se sušičkou . 
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OBRÁZEK Č . 12 
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OBRÁZEK Č. 13 

Obrázek je ilustrativní. 

OBRÁZEK Č. 13 

Obrázek je ilustrativní. 

Š. 1090 mm - max. 
hl. 640 mm - max . 

Koupelna : 

lks věšák na ručníky pro 4 děti, 

Š. 550-570 mm, 

v.680mm 

polička na 4 kelímky, š ířka poličky 

(prostoru mezi svislými příčkam i) 120 mm, 

každá přihrádka obsahuje jeden dvojitý věšák k zavěšení 

ručníku. 

lks věšák na ručníky pro 8 dětí, 

Š. 1100 - 1120 mm, 

v 680mm, 

polička na 8 kelímků, š ířka poličky 

(prostoru mezi svislými příčkami) 120 mm, 

každá přihrádka obsahuje jeden dvojitý věšák 

k zavěšení ručníku. 
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Zázemí pro pečující personál nad schody: 

OBRÁZEK č. 14 

OBRÁZEK č. 15 

OBRÁZEK č. 16 

OBRÁZEK č. 17 

Pracovní stůl se zadní krycí deskou (cca 30 cm nad zem) - 1 ks, 
š. 1000 mm, 
hl. 700 mm, 
v. 750 mm, 
Kovová stolová podnož s výplní z lamina. 

Pracovní stůl do herny se zadní krycí deskou (od země) - 1 ks, 
š. 1000 mm, 
hl. 700 mm, 
v. 750 mm, 
Kovová stolová podnož s výplní z lamina. 

Kancelářské židle: pevné opěradlo, vysoké, čalouněné 

se samonosnou síťovinou např. NET v barvě černé, synchronní 

mechanika, posuv sedáku, kříž nylonový černý, plynový píst, 

područky výškově stavitelné, s loketníky vyrobenými z měkčeného 

PU, sedák čalouněný v barvě červené, oděruvzdornost min. 100000 

cyklů, nosnost 130kg, záruka minimálně 3 roky, kolečka pro použití 

na koberce a PVC, 2 ks. 

Skříňka dvoudvéřová nízká policová s nikou včetně úchytek, 1 ks, 
v.1100 mm, 
š. 600 mm, 
hl. 400 mm. 
včetně soklu 50 mm. 

Otevřený roh nízký, 1 ks, 

v.1100 mm, 
š. 400 mm, 
hl. 400 mm. 
včetně soklu 50 mm. 
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OBRÁZEK č. 18 OBRÁZEK č. 19 

OBRÁZEK č . 20 OBRÁZEK č. 21 

OBRÁZEK č. 22 OBRÁZEK č . 23 

6 

Skříně: 

1 ks skříň vysoká 1/3 dvoudveřová 

+ policová otevřená2/3, 

v. 1850 mm, 

š. 800 mm, 

hl. 450 mm 

včetně úchytek a soklu 50mm. 

1 ks skříň vysoká dvoudveřová policová, 

v. 1850 mm, 

š. 800 mm, 

hl. 450 mm 

včetně úchytek a soklu 50mm. 

3ks skříně vysoké dvoudveřové policové 

na čisté a špinavé prádlo, 

v. 1850 mm, 

š. 570 mm, 

hl. 450 mm, 

včetně úchytek a soklu 50mm. 

2 ks skříně vysoké dvoudveřové policové 

na úklidové prostředky, 

v.1850 mm, 

š. 1100 mm, 

hl. 550 mm 

včetně úchytek, zámku a soklu 50 mm. 

Skříně vysoké dvoudveřové - 1ks, 

šatní - výsuvný věšák na ramínka (1 ks), 

policové (O ks), 

v. 1850 mm, 

š. 600 mm, 

hl. 500 mm 

včetně úchytek a soklu 50 mm. 



OBRÁZEK Č. 24 - NÁSTAVEC 

včetně nástavců - Oks, 

v. 650 mm, 
Š. 600 mm, 
hl.500 mm 
včetně úchytek. 
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Příloha Č. 2 

TABULKA NABfDKOvA CENA 

Název 

Úložné skříňky na hračky dvoudveřové s výsuvnou zásuvkou na kolečkách v. 
1330 mm, hl .425 mm, š .650 mm, záda pevná 18 mm LTD-pohledová. 

Úložná skříňka na hračky otevřená v. 1330 mm, hl. 425 mm a přechod 

obloučkem na hl. 650 mm, Š. 650 mm, záda pevná 18 mm LTD-pohledová. 
Uložná skříňka na hračky otevřená v. 1330 mm, hl. 650 mm, Š. 650 mm, záda 

pevná 18 mm LTD-pohledová, police žlutá LTD včetně výsuvných plastových 

boxů . 

Dvířka dvoukřídlá na panty s uzávěrem zabraňujícím vstup na schody do 
zázemí učitelek v. 780 mm, Š. 950 mm, tl.18 mm. 
Skřiň s úložnými boxy na matrace ( 1 skříň na 6 matrací) a otevřené poličky v. 

1950 mm, hl. 650 mm, Š. 785 mm. 

Nástavec nad skříň s matracemi v. 380 mm, hl. 650 mm, Š. 785mm. 
Matrace v omyvatelné kožence a potažena bavlněným potahem na zip s 

možností praní, (spodní a horní část rozlišena potiskem )š .1300 mm, Š. 

600 mm, tl. 10 mm. 

Stůl obdélník hl. 800, Š. 1200 mm zaoblené rohy, podnoží použít s možností 

zvýšení nohou z výšky 460 mm na 520 mm. 

Dětská židlička, výška sedáku 260 mm 
Šatna pro děti (po 3 skříňkách) včetně lav i ček, v. 1400 mm, hl. 450 mm-spodní, 

300 mm-vrchní, Š. 960 mm, sedací část lavičky do výšky 300 mm, uvnitř 

skříňky +2x háček-bez dveří, záda musí být z LTD 18 mm kvůli stabilitě a 

pevnosti . 

Věšák do šatny pro rodiče v. 1600 mm, Š. 520 mm, tl. 18mm + tři háčky. 

Přebalovací pult v.988 mm včetně soklu, š. 1130 mm včetně jednodveřové 

skříňky se zásuvkou Š. 450mm, hl.758 mm+větrací mřížka 600x60, hl.skříňky 

658 mm 

Matrace na přebalovací pult max. Š. 1090 mm, max. hl. 640 mm. 

Věšák na ručníky pro čtyři děti včetně poličky na kel ímky na zubní kartáčky v 

.680 mm, Š. 550 mm, šířka poličky mezi svislými příčkami 120 mm. 

Věšák na ručníky pro osm dětí včetně poličky na kelímky na zubní kartáčky v. 

680 mm, Š. 1100 mm, šířka poličky mezi svislými příčkami 120 mm. 

Pracovní stůl se zadní krycí deskou ( cca 300 mm nad zem) kovová stolová 

podnož s výplní z lamina v. 750 mm, Š. 1000 mm, hl.700 mm. 
Pracovní stůl do herny se zadní krycí deskou ( od země )kovová stolová podnož 

s výplní z lamina v. 750 mm, Š. 1000 mm, hl. 700 mm. 
Kancelářská židle synchromechanika+výškově stavitelné područky, nosnost 
130kg. 
Skříňka nízká policová dvoudveřová s nikou v.1100, š.600, h1.400mm, včetně 

soklu a úchytek. 
Otevřený roh nízký v. 1100 mm, Š. 400 mm, hl. 400 mm, včetně soklu 

50mm. 

Skříň vysoká dvoudveřová 1/3+policová otevřená 2/3, v. 1850 mm, š 800 

mm,hl. 450 mm, včetně soklu 50 mm a úchytek. 

Skříň vysoká dvoudveřová policová v. 1850 mm, Š. 800 mm,hl. 450 mm, včetně 

soklu 50 mm a úchytek. 

Skříň vysoká dvoudveřová policová ( na špinavé prádlo) v. 1850 mm, Š. 

570 mm,hl .450 mm,včetně soklu 50 mm a úchytek. 

Skříň vysoká dvoudveřová policová ( na úklidové prostředky) v.1850 mm, Š. 

1100 mm, hl. 550 mm včetně soklu SO mm,zámku a úchytek . 

Skříň vysoká dvoudveřová policová v. 1850 mm, š .600 mm, hl. 

500 mm,včetně soklu 50 mm a úchytek. 

Skříň vysoká dvoudveřová šatní+ jedna police+výsuvný věšák v. 

1850 mm, š .600 mm, hl. 500 mm, včetně soklu 50 mm a úchytek. 

Nástavec na skříň v. 500 mm,š. 600 mm, hl. 500 mm, včetně úchytek. 
CENA CELKEM 

DODAVATEL : 

Adresa : 
I ČO : 

Kontakt: 

Telefon ' 

kusy viz. obrázek Č. cena za kus bez DPH cena celkem bez DPH 

2 OBRÁZEKč . 1 5490,00 Kč 10 980,00 Kč 

1 OBRÁZEKč. 2 4080,00 Kč 4080,00 Kč 

1 OBRÁZEKč. 3 5620,00 Kč 5620,00 Kč 

1 BEZ OBRÁZKU 3500,00 Kč 3500,00 Kč 

2 OBRÁZEK č . 4 6240,00 Kč 12480,00 Kč 

2 OBRÁZEKč.5 4360,00 Kč 8720,00 Kč 

12 OBRÁZEKč . 6 1100,00 Kč 13 200,00 Kč 

2 OBRÁZEKč. 7 4610,00 Kč 9220,00 Kč 

12 08RÁZEKč . 8 900,00 Kč 10800,00 Kč 

4 OBRÁZEK č . 9 5240,00 Kč 20960,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č . 10 2100,00 Kč 2100,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č. 11 5540,00 Kč 5540,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č. 12 650,00 Kč 650,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č. 13 2300,00 Kč 2300,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č . 13 3220,00 Kč 3220,00 Kč 

1 OBRÁZEK č. 14 4110,00 Kč 4110,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č. 14 4200,00 Kč 4200,00 Kč 

2 OBRÁZEK Č. 15 3370,00 Kč 6740,00 Kč 

1 OBRÁZEK č. 16 4200,00 Kč 4200,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č . 17 2520,00 Kč 2520,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č . 18 5540,00 Kč 5540,00 Kč 

1 OBRÁZEK č. 19 5890,00 Kč 5890,00 Kč 

3 OBRÁZEK Č. 20 5140,00 Kč 15420,00 Kč 

2 OBRÁZEK Č. 21 6590,00 Kč 13 180,00 Kč 

O OBRÁZEK č. 22 0,00 Kč 0,00 Kč 

1 OBRÁZEK Č. 23 5240,00 Kč 5240,00 Kč 

O OBRÁZEK Č . 24 0,00 Kč 0,00 Kč 
180410,00 Kč 

VSČR Věznice Jiřice, PSHČ 
Ruská cesta 404,Jiřice 

00212423 

Ing. Branislav Hanečák 

602622171 

DPH 21% cena s DPH 

2305,80 13 285,80 Kč 

856,80 4936,80 Kč 

1180,20 6800,20 Kč 

735,00 4235,00 Kč 

2620,80 15100,80 Kč 

1831,20 10551,20 Kč 

2772,00 15972,00 Kč 

1936,20 11156,20 Kč 

2268,00 13 068,00 Kč 

4401,60 25361,60 Kč 

441,00 2541,00 Kč 

1163,40 6703,40 Kč 

136,50 786,50 Kč 

483,00 2783,00 Kč 

676,20 3896,20 Kč 

863,10 4973,10 Kč 

882,00 5082,00 Kč 

1415,40 8 155,40 Kč 

882,00 5082,00 Kč 

529,20 3049,20 Kč 

1163,40 6703,40 Kč 

1236,90 7126,90 Kč 

3238,20 18658,20 Kč 

2767,80 15947,80 Kč 

0,00 0,00 Kč 

1100,40 6340,40 Kč 

0,00 0,00 Kč 

37886,10 218296,10 Kč 
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