
smlouvaKupní

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících

zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, VE znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva") mezi

HKM INTERIÉRY S.ľ.D. měsíc-Í:
R563. Č.

mavui'nc

Hygienická

:x: sídlem: Čechova 672, 388 01 Blatná
Miška ?vany x

Ing.
Petrem Langerem, jednatelem společno

ľ Y JJ „a ü LD q gZastoupena:
ICO: 24291480

2 b /

CZZ429 1480

DODVISEIWI SE smlouvou reg. č. _1
Bankovní spojení: 2800269664/2010 FIO banka

Společnost zapsaná dne 11. 4. 7012 v obchodním rejstříku vedeném Krajským suudem V Českých

Budějovicích, add# C, vlažka 21285.

dále jen

„prodávajícím ”

B'

ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy a: sídlem l'l Praze

Se sídlem: Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 Staré Město

Zastoupena: MUDr. Zdeňkou Jágrovou pověřenou zastupováním ředitele

IČO: 71009256

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 65825011/0710 ČNB Praha

dále jen „kupujícím“

Níže uvedeného dne, měsíce ,1. roku uzavřeli prodávající a kupující tuto kupní smlouvu:

Článek

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy (i) dodat kupujícímu V odst, 2 tohoto článku

specifikované zboží, (íil provést odbornou montáž zboží, a to vše řádně V dohodnutém termínu

e' převést na kupujícího vlastnické právo (dále body (i) ,_. (ii) Společně jako „předmět koupě“).

Kupující se zavazuje tento předmět koupě převzít e' zaplatit za něj řádně včas dohodnutou

cenu.kupní

2. Předmět koupě: Dodávka montáž kancelářského nábytku včetn ě příslušenství dle specifikace

V příloze č. 1 označené jako „Specifikace veřejné zakázky ”, v příloze Č. 2 „Specifikace nábytku pro

HSHMP” a v příloze Č„ 3 „Rozdělení nábytku ”, které tvoří nedünou součást této smlouvy,

34 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce h' dod ávky, které nejsou V nabídce prodávajícího

obsaženy, ale 0 kterých prodávající věděL nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo

mohl, že jsou k řádnému e' kvalitnímu provedení předmětu koupě dané povahy třeba.

4. Součástí plněníje kompletní dodávka včetně dopravy, vybalení a smontování, instalace na místo,

a zaškolení záručních listů ,Jpřípadné zprovoznění kupujícího, předání Českých návodů, testů,
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úklid, odvoz a likvidace odpadu vzniklého Z činnosti prodávajícího :v zajištění servisu po dobu

záruky.

S. Předmět koupě zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací služeb, věcí

e' d odávek, nutných k realizaci předmětu smlouvy dále:

a) likvidaci vzniklého odpadu z Činnosti prodávajícího provede prodávající dle zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech :l o změně některých dalších zákonů, ve Znění pozdějších

předpisů,

b) úklid místa plněnírprůběžný

6. Prodávající touto smlouvou prodává a kupující tOUľD smlouvou kupuje předmět koupě uvedený

v odst. 2 tohoto článku a přijímá
do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou V Článku této

smlouvy, to vše při splnění podmínek uvedených níže.

Článek

Doba místo plnění

1. Smluvní se na Že bude dodán naStra ny dohodly tom, předmět koupě prodávajícím kupujícímu

následující adresy (dále jen „místo dodání”):

a. Sídlo HSHMP, Rytířská 404/12, Praha 1,

b, Pobočka CENTRUM E' ZÁPAD, Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7,

C4 Pobočka SEVER, Měšická 646/5, Praha 9.

d. Pobočka Praha 10.VÝCH OD, Rybal kova 293/39,

2, Smluvní strany SE dále dohodly na tom, Že prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět

koupě včetně montáže vždy na jedno místo plnění kompletně vjedné dodávce dle přílohy č. 3

této smlouvy e; to po vzájemné dohodě zástupců obou stran vtermínu od 14. 11. 2019

do 29. 11. 2019.

3, Po vzájemné dohodě smluvních stran je prodávající oprávněn dodat předmět koupě před lhůtou

uvedenou ve větě předchozí kupující je povinen takto dodané zboží převzít

4. E předání díla kupujícímu dojde bezprostředně po
dodávce :j montáži.

5. O předání převzetí předmětu kou pě sepíší strany záznam ve formě předávacího protokolu.

Vzáznamu strany vymezí případné nedodělky Či vady předmětu koupě včetně lhůt k jejich

odstranění. Prodávající po dodání montáži předmětu koupě vyzve kupujícího písemně

k převzetí předmětu koupě, přičemž kupující není povinen převzít předmět koupě s vadami

:j které O sobě ani V9 nebránínedodělky, svýjimkou těch, samy spojení sjinými bezpečněmu

užívání předmětu koupě k danému účelu, ani je podstatně neztěžuji. Při předání předmětu

veškeré nutné užíváníkoupě kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícímu doklady pro

předmětu koupě, jakož pro uplatňování práv kupujícího Z odpovědnosti za vady, Pokud kupující

převezme předmět koupě s vadami či nedodělky, které samy sobě ani ve spojení sjinými

nebrání užívání k danému anibezpečnému před mětu koupě účelu, je podstatně neztěžují, je

prodávající povinen tyto vady či nedodělky odstranit do 14 dnů ode dne převzetí předmětu

koupě.

6. Jestliže prodávající nedodá kupujícímu předmět koupě neprovede montáž předmětu koupě

ve lhůtě v této smlouvě uvedené, nebo výše uvedené neprovede řádně, nebo bude zřejmé,

že montáž předmětu koupě nebude V důsledku nekonání prodávajícího dokončena včas,

zadat dodání a montáž třetí osobě neboje kupující oprávněn před mětu koupě ie] provést sám,

a to na náklady prodávajícího a zároveň má právo od této smlouvy odstou pít.
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7. Nebezpečí škody na předmětu koupě přecházíz prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí

předmětu koupě V místě dodání dle odst. 4 tohoto Článku. Prodávající odpovídá za to,

že předmět koupě má a PO výše stanovenou dobu bude mít vlastnosti k' jakost stanovenou touto

smlouvou. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě splňuje veškeré náležitosti kladené

na něj zákonnými podzákonnými normami, technickými normami, dalšími předpisy, jakož

požadavky kupujícího. Za vadu předmětu koupě SE! považuje vada V dokladech nutných pro

užívání.jeho

8. vlastnické právo nabývá kupující
k

předmětu koupě dnem převzetí předmětu koupě,

Článek Ill.

Kupní L'ľ-IIFJ platební podmínky

1.
Kupní cena Za předmět smlouvy je stanovena ve výši 299.897,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí

62.97837 Kč celková cena včetně DPH činí 36287537 Kč.

2. cena stanovena konečná e' :J v soběKupní je jako nepřekročitelná zahrnuje související náklady

na skladování, cla. dopravné další náklady, které prodávající vynaloží ke splnění účelu této

smlouvy.

3. Faktura bude formou e' obsahem odpovídat zákonu účetnictví, zákonu O DPH bude mj.

obsahovat tyto údaje:

označení povinne' a oprávněné osoby, adresa, sídlo, Ičo, DIČ,

označení zboží, předmět fa ktu race, Číslo objednávky e' číslo faktury,

den odeslání e: den splatnosti fa ktu ry,

označení peněžního ústavu e' číslo účtu,

fakturovanou sumu,

razítko podpis oprávněné osoby.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není kupující

povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je kupující, bez zbytečného odkladu, povinen prodávajícímu

písemně sdělit, V takovém případě '-Šäl přeruší plynutí lhůty splatností a nová lhůta splatnosti

začne běžet doručením opravené faktury kupujícímu.

5. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladujednorázově prodávajícím vystaveného

(faktury) se splatností 30 dnů.

6, Právo faktu race vzniká dnem dodacího listuprodávajícímu podpisu kupujícím.

Článek IV.

Záruka E. odpovědnost r'f.“ vady, servisní podmínky

l. dodat e' činnosti dle této řádně včasProdávajícíje povinen předmět smlouvy provést smlouvy

b: v rozsa h u, jakosti a provedení dle podmínek této smlouvy bez jakýchkoliv technických

či právních vad. Dodané zboží musí být n ové nepoužité,

2. Na dodané zboží ht: vztahuje Záruka 24 měsíců, PO tuto dobu prodávající od povídá ZE vady, které

kupující zjistil a ktere' včas písemně reklamoval, Kupující je povinen reklamovat zjevné vady dle

možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data vypršení záruční doby. Prodávající je

povinen tyto vady odstranit na své náklady, včetně nákladů spojených dopravou.

3. Prodávající se zavazuje, že dodáním předmětu koupě nedojde 5 poškození práv třetích osob,

zejména práv k průmyslovému vlastnictví Či ochranným známkám. Pokud by k takovému

poškození došlo, nese veškerou odpovědnost, V: to povinnost nahradit takto vzniklou škodu
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prodávající. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, Že v případě porušení práv

třetích osob uvedených V tomto článku (tj. v případě, pokud
taková třetí strana uplatní svůj

nárok vůči kupujícímu), zavazuje se prodávající kupujícího v plném rozsahu odškodnit e' nahradit

kupujícímu veškeré náklady účelně vynaložené m' obranu kupujícího.

4. Po dobu trvání SE bez informovatzáruky kupující zavazuje zbytečného prodlení prodávajícího

o zjištěné vadě včetně podrobného popisu jejího rozsahu V: pravděpodobné příčině tak, aby

nevzniklo nebezpečí dalšího vzniku škody na předmětu koupě informaci dle předchozí věty

podává kupující faxem, e-mailem nebo písemně.

5. Záru ka prodávajícího spočívá také v povi nn osti prodávajícího odstranit reklamovaně va dy

předmětu koupě bez zbytečného odkladu, přičemž prodávající je povinen vadu odstranit

nejpozději do 15 dní poté, C0 mu bude oznámení O vadě doručeno jedním ze způsobů

stanovených v poslední větě předchozího odstavce této smlouvy.

6. Neodstraníeli prodávající reklamované vady ve výše dohodnuté době nebo jiném termínu

stranami má vlastními nebo zapísemně ujednaném, kupující právo provést opravu prostředky

pomoci třetí
osoby E náklady ta kto vynaložené vyúčtovat prodávajícímu. který se je zavazuje

zaplatit.

7. Jestliže se prodávající dostane do prodlení S odstraněním reklamované vady dle výše uvedených

podmínek, zavazuje se kupujícím u uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000; Kč Za každý den

takového prodlení, až do doby řádného odstranění vady.

8. Bude-li prodávajícím poskytnuto vadné plnění, které bude považováno 13 podstatné porušení

smlouvy, má kupující právo, dle sve' volby, požadovat po prodávajícím (Í) dodání nové věci bez

vady, nebo (ii) odstranění vady, nebo (iii) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (ÍV) bude mít

kupující právo od této smlouvy odstoupit, Do odstranění vad zjištěných při převzetí předmětu

koupě není kupující povinen uhradit přiměřenou část kupní ceny.

Smluvní strany 'šíäl dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) prodlení prodávajícího s termínem řádného předání předmětu koupě;

b) prodlení prodávajícího s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí před mětu

koupě;

C) prodlení prodávajícího S odstraněním vad r: nedostatků oproti lhůtám, jež byly kupujícím

stanoveny v protokolu 0 předání předmětu koupě;

S odstraněním vad V záruční době.d) prodlení prodávajícího uplatněných kupujícím

9. Za vzniklé nedodržením zařízení neboProdávající neodpovídá vady podmínek při p rovozu při

zásahu třetí osoby, zejména při krádeži zařízení nebo jeho poškození.

10. Záruční doba začíná běžet dnem předání před mětu smlouvy.

11. Prodávající garantuje zajištění pozáručního servisu.

Článek V.

Ukončení smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší jakoukoliv

povinnost dle této smlouvy, jestliže takové porušení nebude prodávajícím odstraněno nebo jeho

důsledkyjinak napraveny ani ve lhůtě určené ve výzvě kupujícího ke zjednání nápravy,

2. V případě, že došlo lE zániku smlouvy odstoupením, jsou smluvní strany povinné vypořádat si své

závazky a pohledávky vzniklé Z této kupní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího zániku.
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3, Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že věcně místně příslušný

soud rozhodl O způsobu řešení úpadku
kterékoliv ze smluvních stran.

Článek Vl.

Sankce e* smluvní pokuty

1. NeuhradÍ-li kupující dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat

kupujícímu úrok Z prodlení ve výši 0,01% Z dlužné částky za každý den prodlení, přičemž

uhrazením se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2.
V případě,

že bude prodávající v prodlení s řádným e' včasným
dodáním předmětu koupě, je

prodávající povinen za platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové sjednané kupní

ceny za každý den prodlení, a tn Za každý započatý den prodlení.

Článek Vll.

Transparentnost úřadu !ť přístup k informacím

1. Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit tuto smlouvu v souladu SE zákonem

č. 340/2015 Sb„ O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a registru smluv (zákon 0 registru smluv), a ustanovením § 219 Zákona Č, 134/2016 Sb„

o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem kupujícího č. 11/2016 Ze dne 23. května

2016, Registr smluv HSHMP zásady upravující jejich uveřejňování,

2. bere na vědomí ze zákona č. 106/1999 Sb.,Prodávající povinnost kupujícího vyplývající

0 svobod ném přístupu k informacím, VS znění pozdějších předpisů.

3, Prodávající bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční

e 0 změně zákonů o finanční ve zněníkontrole ve veřejné správě některých (zákon kontrole),

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4, Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových

stránkách kupujícího, a to včetně případných příloh dodatků bez Časového omezeni,

5. Prodávající SE zavazuje zachovávat mlčenlivost všech skutečnostech, které se dozvěděl

v souvislosti s plněním této smlouvy O osobě kupujícího. Povinnost m lčenlivostí trvá po

ukončenísmlouvy,

Článek Vlll.

Závěrečná ustanovení

1. Měnil nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou

schváleny příslušnými orgány kupujícího a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

2. které smlouvou se řídí smluvních stranV otázkách, nejsou výslovně upraveny, právní vzta hy

ustanoveními občanského zákoníku V platném znění

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající Ě. dva

kupující.

4. Obě smluvní že Si smlouvu včet n ě S obsahemstrany prohlašují, přečetly příloh celým smlouvy

souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.
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5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpüu obou smluvních stran účinnosti dnem

V smluv V Že smlouva nenabude účinnostl do data uvedeného
zveřejněním registru případě,

v článku ll. odst. 2 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění o adekvátní dobu,

O dní, O které smlouva účinnosti pozdějitj: počet nabyla

V dne 15„ 8. 2019 V Praze dne 21 una. HlílłiBlatné,

Za Za kupujícíhoprodávajícího

Langer MUDr. Zdeňka Jágrová

společnosti pověřená zastupováním
ředitele

LÁNGEH INTERIERY S.P.D.

Čechova 388 01 Blatná

242 91

672,

480 DlC: CZZ4291480

Hygienická se l
s sem.: ?ní m. ?rally :čem v ?maem ”v" "§73

IC:

Emíř'ská 142. HG C* Prsšíaí posmvní sš'iltzédm ?na
EHS

Provozovna: yosmvm :u HV. 295 3357651,

Kapitána Jaroše 369
cm 'přiña' i 'ésazson/zmó IČ 71mm::

13095.55

262 42 Rožmitál pod Třemšínem
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Příloha ř 1

Jednotek

Cena/jednotka Cena bez DPH Cena má:

celkem

(typové označení) (bez DPH)

K1 divoká hruška ks 21

mi;

buk ks 11

dlvoká hruška IF. w 21

2:4 dlvoká hruška ks 1 21

512 divoká hruška ks 1 21

514 divoká hruška ks 3 11

516 divoká h ruška ks 3 21

Slepk divoká hruška ks l 11

518 divoká hruška ks 1 21

520/20 divoká hruška ks 1 Zl

SSAn divoká hruška ks 1 21

57k divoká hruška ks n 21

sspk divoká hruška .75. Z 21

ska divoká hruška ks u 21

SN4. dveře levé divoká hruška ks 21

SN4. dveře Pravé divoká hruška ks 8 21

SNAo divoká hruška ks 1 21

SN8 divoká hruška ks 15 11

SN80 divoká hruška ks 1 21

5540 divoká hruška ks 1 21

sv4 divoká hruška ks il vši

sv4k. dveře levé divoká hruška ks 1 21

SV4k. dveře pravé divoká hruška ks 1 Zl

sz divoká hruška ks 2 21

SVBk divoká hruška ks 21

svsn divoká hruška ks .4 21

SVSp divoká hruška ks 1 21

svsš divoká hruška ks l 21

v5 divoká hruška ks 3 21

Z] ks 1 21

22 ks 12 21

v; ks 2 21

74 k; s 21

Kuchyňka ks 1 21

Zámek
pro

skříně k; 29 21

Kabelová průchodka ks 11 21

Doplňkové služby

doprava jed nmlivé Pobočky objem 1 21

montáž 1 21nábytku, manipulace objem

úklid. likvidace
odpadu obiem 1 21

199 097 00 Kč

Dodavatelé vyplní pouze žlutá pole tabulky, zbylé proválání vzorců v tabulce musí zůstat nezměněnc.

Cena, uvedena' dodavatelem na' žlutých polích. je konečná, tedy po započtení všech slev bonusů.

Cena ,7; dopravu zahrnuje stěhování nábytku do cílových kancelářízadavatele w všechna místa plnění.

Dodavatel zodpovídá rc., správnost všech údajűl
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HYGIENICKÁ STANICET ICE ř

HLAVNÍHO MĚSTA
5 VÁMI U VASE ZDRAVI

PRAHY

Příloha Č, 2

SPECIFIKACE NABYTKU PRO :5111103

Ob Iă'ñ' zakázky:

Měrná
Název položky Popis položky Množství Kód !0034

jed notka

Sto Iový prvek dle

Stůl kancelářský 15 ks 3912100076

specifikace

Kontejner Suplíkový kontejner dle

ks 39132500 1

pojízdný specifikace

Skříň dleSkříňový prvek
74 ks 391 32200-8

kancelářská specifikace

Věšá ková stěna dle

idle

kancelářská

Židle dle specifikace 391 1 2000-0

20 l ks i
Kuchyňská linka dle

aPrůchodky. zámky

Cásti nábytku ostatní prvky dle 41 39157000-7

specifikace

Přesné rozdělení nábytku dle kusů jednotlivých typů je obsaženo níže ve specifi kaCl

:i V tabulce pro naceněnl zakázky „Příloha č 1 Specifikace veřejné zakázky.x|sx“.

Stolové prvky

pláty stolu vyrobeny n laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm k.) opatřeny ABS

hranou SÍanU min. 2 mm :l rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro Zvýšení životn osti,

podnoží tvoří 2 kovové svařené bočnice (délka 800mm respektive 700mm) a kovová svářená

bočnice (délka 600mm) spojené 2 podélnýml nosníky. bočnici tvořl dvě nohy čtvercového

průřezu 50×50 rrlrrl, které jsou umístěné ve vnějších ľOZÍCh stolů, nohy jsou navzájem spojené

kovovým profilem, minimální rozměr profilu je 25x30 mm, podélný nosník je vzdálen od přední

zadní hrany stolu minimálně 150 mm,

rektiñkace pro vyrovnání nerovnosti podlahy min. 0 15
lTll'Tlr černá,

v cenové nabídce dle konkrétníchrozměry výrobků jsou uvedeny požadovaných výrobků,

stolová deska bez přípravy (vrtánn pro kabelovou průchodku. Vrtání bude prováděno mi místě

při montáži podle specifikace zákazníka

s'

ě.l
Í

WW.“

mwuhummłrynvmvnmvmmmrzm u203,1100maía1vw-msa57wvra masem
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Specifikace 'ednotlivy'ch stol ovy' ch prvků:

Stůl „820/20“ rohový pravý: 2000/2000X800X742
mm;

1 ks V dekoru Divoká

h ru ška

Stůl „S18“ pracovn í: 1800X800×742mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška

Stúl „S1B“ pracovní: 1600×800×742mm; 3 ks v dekoru Divoká hruška

l
Stúl „S14“ pracovní: 1400x800x742mm; 3 ks v dekoru Divoká hruška

L

Stúl „S12“ pracovní: 1200×800×742mm; 1 kS v dekoru Divoká hruška

Stůl „S K8“ konferenční: 800x800x742mm; 2 ks V dekoru Divoká hruška

Stůl „STK“ konferenční kruh: Z700×742 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška

Stůl „539W přísed čtvrtkruh: 800x800x742 mm; 2 ks v dekoru D ivo ká hruška

Stůl „S16pk“ přísed půlkruh: 1600x450x742 mm; ,1 ks v dekoru Divoká hruška

WW

Hygienická :ranní: hl rn, Prahy se sídlem v Praxe v Rylrska 404112, p 203,11001Ranai'lel'zsöaasmnvłn 205334734

Bankovní spojení' 015 Praha 1.0 0 0552501007le :0071009255 lDdztove schránky zpqam podatelnaorrygprana v vmw.hygpraha,a
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Kontejner mobilní

korpus vyroben u laminované dřevotřískové desky tloušťce 18 1111]' na poj ízd ných

kolečkách

počet zásuvek 4 a centrálním zamykáním,

výrobek musi být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím vysunutl 2 více zásuvek

najednou,

vložka nakovové zásuvky na kolečkových výsuvech blokací výsuvu el s výbavou: plastové

kancelářské potřeby,

a dno naložena Ak'půda kontejneru bocích,

půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce 2 mm rádiusem zaoblení

2 mm E' čela naložena na bocích,hrany

možnost otevření uchopení cllka zásuvky z boku,

záda musí být v provedení požadovaného dezénu.

úchytky dveří jsou hliníkové 98 mm

rozměry výrobků jsou uvedeny v cenové nabídce dle konkrétních požad ovaných výrobků

mam“.

:a

a

7;

i?!

17

Speclflkace 'ednotlivých konteinerú:

Ko ntej ner mobilní ..K1“ 443×600x802 mm; 6 ks V dekoru Divoká hruška

\./

Skříňové prvky

korpusy skříní (boky, dno půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tlo ušt'ce 18

mm,

záda jednotlivých skříní tloušťka minł :g mm, musí být nedělená. oboustranně dokončena' V

požadovaném dezénu a vsazená do drážky umožnění postavení volně do prostoru,

dno a půda jsou Il: bocích skříně,naloženy

dveře jsou naloženy na bocích Skříně,

přední plochy skříní dveře a čela zásuvek musí být olepeny ABS v tloušťce 2 mm

S rádiusem zaoblení hrany 2
mm,

všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1
mrn,

dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřlzení ve třech směrech.

úchy'tky dveří jsou hliníkové 96 ílil'l'l'

montážní spojení na kolík kl kování, které zajistí pevnost po dobu záruky. u.) musí býí schopno

opakovaného stěhování, montáže :el demontáže

rektíñ ka ce pro vyrovnání nerovnosti podlahy min. o 15 mm, černá

montážní otvory zakrytovány PVC krytkamí

rozměry výrobků jsou uvedeny v cenové nabídce dle konkrétních požadovaných výrobků

Www

Hygenlm :nulu ní
Prahy se sídlem v mv wmskáuw 12,p s 203. 11001 ?vanu vro; 335 m v lnx 296mm

Bankovní onaSPOJEN- Praha r, r. v 65825011/51710 v Iů) 71009255 V !Domova schránky mqaZI r.
Maemaomywmn v wwwhywrm-n
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Specifikace 'ednotlivých skříní:

*lp
Skříň „SNÁ“ nízká. dveře levé. nastavitelná police. 2 řady šanonü: 400x470x735

mm; 4 ks V dekoru Divoká hruška

ž

› „E Skříň „SN4“ nízká» dveře pravé. 1 nastavitelná police, 2 řady šanonü: 400x470×735

mm; r;: ks v dekoru Divoká h ruška
ž

Skříň „SNS“ nízká s dveřmi, nastavitelná 2 šanonú:police, řady

5%' 800×470x735 mm; 15 ks V dekoru Divoká hruška

' A

Skříň ..SNElď nízká otevřená, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonú:

800×450×742 mm; 1 ksv dekoru Divo ké hruška

1

?š Skříň „SNM“ nízká, nastavitelná polioe: 400×450×735 mm; ks V dekoru

Divoká hruškaĚ

Skříň „SS4n“ střed n Í, V horní části otevřená nika. ve spodní částí s plnými

pravými dveřmi: 400x470x1 063 mm; ks v dekoru Divoká hruška

319%

WM

Www-nl Maümvmvmm4wrzoszm. nom na.. t vteJSam'loovIu 290mm

Bantwvm Wall' ms na 1. c, ú › asnzsmímm v mnomssv íouawe :darem mala. v podatdnaalygpralua 'www hygplaha u
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Skříň „SS4o“ střední otevřená, 2 nastavitelná police: 400×450X1063 mm;
1 ks v

ii dekoru Divoká hruška

Š

š

Skříň „SV4k“ vysoká kombinovaná 5 nikou, dveře levé, 3 nastavitelné police:

É
400x450x1 780

mm;
ks v dekoru Divoká hruška

š

Skříň „SV4k“ vysoká kombinovaná s nikou, dve ře pravé, 3 nastavitelné police:

400×450X1780 mm; 'l ks V dekoru Divoká hruška

m

Skříň „SVS“ šanonová dveřmi, 4 nastavitelné police: 800x470“ 780 mm;

2 ks v dekoru Divoká hruška

Skříň „SVSŠ“ šatní se šatním výsuvem: 800x470x1780 mm; 1 ks v dekoru

Divoká hruška

?ší
a

ä

Šäfł
Skříň „SV4* sanonova dveřmi, 4 nastavitelné police: 400×470X1780 mm; 1 ks

s,” .w , sošky.:
v dekoru Divo ká hruška

2%' i" . .co 7„ že“

ăi

š

Ě š? E W
:vžäšž
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Hygienm áznbe hl Prahy sa stal-m v mv RytířskämM 12,; 203. 11001 Praha 'l v tel., 295 335 mo v ret 295 :se 734
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Skříň sanonova sŠ „SVSp dveřmi, nastavitelná police v horní Části (2

!35
§ moduly), 2 nastavitelné police v dolní Části (3 moduly), rozdělené dvířka:

Ě 800×470X1780 mm; 1 ks v dekoru Divoká hruška

ă

ší
ä

L ii

W

Skříň „SVBk“ vysoká kombinovaná s nikou' 800x470×1780
mm:

6 ks v dekoru

Divoká hruška

EEE

Šš
Skříň „svsn“ vysoká 's nikou, 1 nastavitelné policev horní časti, 1 nastavitelná

police v dolní části: 800x470×1780
mm;

5 ks v dekoru Divoká' hruška
!š

k:
ăi

ší

i;
Eäšä

Skříň „NN8” nástavec dveřmi, 1 nastavitelná police, 2 řady šanonú:

800×470x735
mm;

24 ks v dekoru Divoká hruška, 1 ks v dekoru Buk

Židle kancelářská

musí umožnit snadné p' optimální celkové polohování il možnost výškového nastavení loketnich

opěrek,

certifikovaná HDSHDSÍ 130 kg dle norem CSN :l 1335-1 :2000, CSN :r 1335-2200!

látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů

sedák i: možností nastavení hloubky,

hloubka sedu min. 45 cm,

plynule nastavitelná výška sedáku,

výška/šířka min. 98-1 11 cm/49 cm, (rozměr je vnitřní mezi područkami), výška: min. 40-53 cm,

vy'š kově stavitelní opěrák zad, výškově stavitel né područky,

nylonovy' černý kříž,

kolečka pro všechny typy podlah

synchronní mechanika S aretací v 5 polohách

ban/a sedáku Černá, barva opěráku černá

,www

Hygienidia
státním hl Prahy sídlem nazev Wiñskádoáłil, v 203, MG 01 Praha 1 ir. mi zas 335 700 v Vax m: :se 734

Bankovní spojení die Praha i. č o: ssazsawmic iba 710139255 v 1D datové scmz'nky mam podatelnaQtrygpmha www hysprana
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Židle „Z1 “ kancelářská: i ks

Konferenční židle

kovové konstrukce obdélníkového průřezu min. 25x15 mm, bez područek

tloušťka konstrukce min. 1,2 mmstěny

ko nstrukce černá, čalouněný sedák opérák,

látka se stupněm odolnosti proti prodření 100 000 cyklů,

kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,

nosnost 110 kg dle norem CSN :l 161 39:2013

šířka/hloubka: min. 450m/43cm

barva sedáku Černá, ba rva opěráku černá

Židle „ZZ“ konferenční 12 ks

Židle dřevěná

židle dřevěná, dělená sedák a opěrák

tloušťka konstrukce min. 1,2 mm

konsiru kce černá, sedák opěrák dřevěný

kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,

nosnost 110 ko

šířka/hloubka: min. 45cm/43cm

É
Zidle ..23 dřevěná' 2 ks

Íii l

židle konferenční pod ručkami

stohovatelná Židle g ocelovou čtyřnohou konstrukcí

pevne ocelové područky černým plastem

čalouněný sedák, zádová opěra síťovaná

ba rva černá

nosnost min. 110 kg

Židle 1,24.. konferenční s područkami: 5 ks

www

Hygienim stanice nl. Prahy se unlern v nazev maska 40m 12, zca. 11001 Praha'l v mi , 235 :as 700 v fax zas :las m

Bankovní spojeni ČNB nana i, r. v : 6582501 110710 lÓO 11009sz lo dalové schránky mam
i:

podatelnagiygpranz
i:

wwwnygpranm
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Věšáková stěna

rozměr 1200×600 mm

material desky lamino tl. 18 mm, olepene' ABS hranou tl. min. 2 mm S rádiusem zaoblení min.

2 mm, vybavená třemi
věšáky

Věšá ková stěna „VS”: 600×1200 mm; 3 ks v dekoru Divoká hruška

Kuchyňská linka

Kuchyňská linka, d. 2400 mm, provedení Divoká hruška. obkladová deska Titan zadní deska Titan

(připevněná na zeď)

Kuchyňka nákres jrozměm jsou uvedeny v mi

čelní pohled

rozmery

llířľďl
ll

?zzñlř::áh-r l::="=\llřr::ñ šuplíků u

lll prostředního

Lýýquýýg Liząlpýý:

pohled shora

m

„www-WM

www ::nine :li PHM sídlem Praze 'n
Rýlüská m4/ iz P 2m 1m m Rannt n ret: 295 335700 v tax zgs aaa 734

Bankovní spojení ma Praha i, ů ů 5552501 il 07m lm7iuug2ssv lD datove schránky mqalzi podatelnaohmranaa v www hygprarla
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Ostatní

Police „PB“ závěsná: 800×230×230 mm;
1 ks v dekoru Divoká hruška

Kabelová průchodka, barva RAL9022, 080mm; 11 ks

Zámek pro skříně, kompatibilní se skříňovými pwky v ramCl této za kázky,
montáž

„ \ .šéé(7.
proběhne na rn istě dle požadavků zadavatele; 29 ks

Požadované základní barevné provedení vy' robků:

(pro orientaci je uvedeno barevné označení dle vzorníku)

Divoká hruška Buk Titan RAL9022

31
W ší se

asian. i* r.

as sem
šjäř

éä W

W

Nygienm smrku hl m. Pnny sa edici-n v Prazev FMlTSká :04/12, p 201mm Plahai v mi ~ zas ::s 700 v IEX, zas 3:96 m

Bankovni spojení (Na Praha i, c a ssazsamomv loo 71009255 v lDdanye
schranky 2mm.
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