
Příloha č. 1 – MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

Název zakázky:  Dodávka školního nábytku – část C 
Splnění minimální technické specifikace zboží doloží uchazeč technickými 

listy (v českém jazyce) a dalšími informacemi o nabízeném zboží, které budou 

součástí nabídky. Součástí nabídky bude také vyobrazení nabízeného zboží. 

Technické listy budou rovněž přílohou kupní smlouvy.  

Požadujeme minimální záruční dobu na všechno zboží 60 měsíců. 

I. Jídelní stoly čtyřmístné - celkem 40 kusů 

 rozměry stolu: 1 400 (d) x 800 (š) x 760 (v) 

 deska stolu vysoce odolná, vyrobena z LTD o minimální síle 25 mm, hrana ABS o síle 3 mm 

v dekoru lamina židlí - zadavatel požaduje možnost výběru dekoru desky z doložených 

alespoň 6 základních dekorů (viz položka č. II – jídelní dřevěná skořepinová židle bez 

čalounění a položka č. III - jídelní dřevěné skořepinové židle s čalouněným sedákem) 

 konstrukce stolu: ocelové profily o minimální síle stěny 2 mm, stojiny (nohy) z trubky o 

průměru min. 40 mm, pro zpevnění desky požadujeme po celém obvodu plátu rám z jeklového 

profilu 40 x 20 mm, požadujeme, aby všechny nohy stolu byly opatřeny rektifikačními 

patkami pro možnost vyrovnání nerovnosti podlahy, povrchová úprava kovových části - 

prášková vypalovací barva, zadavatel požaduje možnost výběru barvy dle vzorkovnice RAL 

II. Jídelní dřevěné skořepinové židle bez čalounění – celkem 130 kusů 

 pohodlná skořepinová jídelní židle s odolným povrchem a se stabilní svařovanou kovovou 

konstrukcí 

 skořepina: vysoce odolná vícevrstvá tvarovaná buková překližka (min. 9 vrstev), povrch 

skořepiny potažen barevným laminem (variantou je skořepina vyrobená z vícevrstvých 

nabarvených bukových dýh napuštěných zásaditou pryskyřicí lisovaná za vysokého tlaku a 

vysoké teploty) - zadavatel požaduje možnost výběru odstínu z doložených alespoň 5 

základních dekorů (pastelové barvy), dále požadujeme designově vyfrézované otvory ve 

skořepině v místě opory zad  

 konstrukce židle z ocelových profilů o minimální síle stěny 2 mm, povrchová úprava 

kovových části chromováním, v kontaktu s podlahou jsou židle opatřeny plastovými návleky 

proti možnému poškození podlahy 

 výška sedu od podlahy 450 mm 

 šířka sedáku min. 380 mm, hloubku sedáku min. 390 mm 

 nosnost židle min. 120 kg 

 celková hmotnost židle: pro snadnou manipulaci max. 6,5 kg 

 stohovatelná židle 

III. Jídelní dřevěné skořepinové židle s čalouněným sedákem – celkem 30 kusů 

 pohodlná skořepinová jídelní židle se stabilní svařovanou kovovou konstrukcí 

 skořepina: vysoce odolná vícevrstvá tvarovaná buková překližka (min. 9 vrstev), povrch 

skořepiny potažen barevným laminem (variantou je skořepina vyrobená z vícevrstvých 

nabarvených bukových dýh napuštěných zásaditou pryskyřicí lisovaná za vysokého tlaku a 

vysoké teploty) - zadavatel požaduje možnost výběru odstínu z doložených alespoň 5 



základních dekorů (pastelové barvy), dále požadujeme designově vyfrézované otvory ve 

skořepině v místě opory zad  

 konstrukce židle z ocelových profilů o minimální síle stěny 2 mm, povrchová úprava 

kovových části chromováním, v kontaktu s podlahou jsou židle opatřeny plastovými návleky 

proti možnému poškození podlahy 

 výška sedu od podlahy 450 mm 

 šířka sedáku min. 380mm, hloubku sedáku min. 390 mm, sedák skořepiny částečně očalouněn, 

zadavatel požaduje výběr alespoň ze 4 druhů potahových látek, barevný odstín bude dohodnut 

s dodavatelem na základě předloženého vzorníku 

 nosnost židle min. 120 kg 

 celková hmotnost židle: pro snadnou manipulaci max. 6,5 kg 

 stohovatelné 

IV. Odkládací stoly - celkem 6 kusů 

 rozměry stolu: 1 300 (d) x 650 (š) x 760 (v) 

 deska stolu vysoce odolná, vyrobena z LTD o minimální síle 25 mm, hrana ABS o síle 3 mm 

v dekoru lamina židlí - zadavatel požaduje možnost výběru dekoru desky z doložených 

alespoň 6 základních dekorů 

 konstrukce stolu: ocelové profily o minimální síle stěny 2 mm, stojiny (nohy) z trubky o 

průměru min. 40 mm, pro zpevnění desky je po celém obvodu plátu rám z jeklového profilu 

40 x 20 mm, všechny nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními patkami pro možnost vyrovnání 

nerovnosti podlahy, povrchová úprava kovových části - prášková vypalovací barva, zadavatel 

požaduje možnost výběru barev dle vzorkovnice RAL 

V nabídce uchazeče se musí uchazeč v charakteristice svého zboží vyjádřit ke všem údajům, 

obsažených v této technické specifikaci. 

Dále požadujeme doložení vzorníku lamina, barev RAL a čalouněných látek. 

Nesplní-li nabídka uchazeče všechny podmínky minimální technické specifikace, bude z dalšího 

hodnocení vyloučena a nebude dále hodnocena. Rozhodnutí o vyloučení z účasti ve výběrovém 

řízení sdělí zadavatel uchazeči písemně. 

 

Nabídka musí podána na nové zboží. 

 

Zboží bude předáno ve smontovaném a plně funkčním stavu. 


