
Příloha č. 1a  – MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE (požadavky) 

 

Název zakázky:  Dodávka školního nábytku - katedry a židle na kolečkách 

Velké Opatovice  
Splnění minimální technické specifikace zboží doloží uchazeč vyplněnou přílohou 1b této 

zadávací dokumentace a technickými listy (v českém jazyce) a  dalšími informacemi o 

nabízeném zboží, které budou součástí nabídky. Součástí nabídky bude také vyobrazení 

nabízeného zboží. 

Vyplněná příloha č. 1b a technické listy budou rovněž přílohou kupní smlouvy jako příloha 

č.1 - technická specifikace zboží.  

 

Společné požadavky na katedry - viz ilustrační foto 1 
horní deska:  

- velikost desky 1300xmin.600 mm, tloušťka 19 mm 

- materiál: oboustranný umakart tloušťky 0,5 mm, lakovaný podsunutý bukový 

nákližek, zaoblené rohy, provedení buk 

konstrukce: 

- kovová konstrukce - plochoovál 38x20mm, tloušťka stěny kovového profilu min. 1,5 

mm  

- povrchová úprava komaxit, barevné provedení černá 

- koncové části kovových profilů musí být opatřeny plastovými návleky (koncovkami), 

které chrání podlahovou krytinu před poškozením 

další požadavky: 

- zavětrovací deska: laminovaná DTD tloušťky 18 mm s ABS hranami 2 mm, dezén: 

buk 

- výška katedry min. 74 cm, max. 76 cm 

- záruční doba min. 3 roky 

katedra s uzamykatelnou zásuvkou - 10 kusů 

- zásuvka a její dvířka: laminovaná DTD tloušťky 18 mm s ABS hranami 2 mm, dezén: 

buk, zásuvka vpravo 

katedra bez zásuvky - 8 kusů 

 

Ilustrační foto 1 

 

 

Židle na kolečkách 21 kusů, viz ilustrační foto 2 

- kvalitní pohodlná čalouněná otočná židle na kolečkách 

- synchronní mechanika: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v pěti polohách, 

horizontální posuv sedáku, nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze 

uživatele a antišokový systém    

- nylonový kříž 



- plynový píst s krytkou 

- područky 

- celoplošná kolečka o průměru min. 50 mm určená pro tvrdou podlahu 

- potahová látka: 100% polyester, gramáž min. 250 g/m2 ,odolnost proti prodření 

100 000 cyklů, barva potahové látky – černá 

- barevné provedení kříže, područek, koleček, krytky plynového pístu, zadního krytu 

opěráku i spodní kryt sedáku - černá 

- výškově stavitelný opěrák 

- šířka sedáku min. 50 cm, hloubka sedáku min. 45 cm 

- výška sedáku v nejnižší poloze od 44 cm, nevyšší poloha sedáku min. 52 cm 

- celková výška židle min. 90 cm (v nejnižší poloze)  

- zvýšená bederní opěrka 

- nosnost min. 120 kg 

- záruka min. 5 let 

 

Ilustrační foto 2 

 

Dále uchazeč do nabídky doloží: 

Technické listy: 

- nabízeného zboží 

- technický list materiálu, ze kterého jsou vyrobeny pracovní desky kateder  

- technický list k potahové látce židlí 

Uchazeč rovněž uvede dodací lhůtu (ve dnech, od podpisu smlouvy). 

Zboží bude předáno ve smontovaném a plně funkčním stavu. 

 

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. 

 

 


