
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše zn.:  
Vyřizuje: Vratislav Brokl 
Telefon: 572 432 901  
E-mail: vratislav.brokl@zszaaleji.cz  
 
 
 
Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 vypisuje výběrové řízení na dodávku a montáž nábytku               
do školní družiny 
 
Název výběrového řízení: Výběrové řízení – nábytek do školní družiny 
 
Cena: maximální cena je 145 000 Kč bez DPH 
 
Termín pro podání nabídky: 27. června 2018 do 11.00 hodin 
 
Termín dodání včetně montáže od 20. 8. 2018 do 26. 8. 2018. 
 
Nabídky podávejte poštou na adresu Základní škola, Za Alejí 1072, 68606 Uherské Hradiště nebo              
osobně do kanceláře hospodářky školy, dveře č. 38. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

1. Cenovou nabídku dodávky nábytku včetně montáže 
2. Kopii živnostenského listu 

 
Popis výběrového řízení: 

1. Popis nábytku: nábytek vyrobený z LTD bříza 19 mm, olepený ABS hranami. 
Pláty kuchyní vyrobeny z kuchyňské pracovní desky, dřez nerezový s odkapávačem. Všechna dvířka 

uzamykatelná na jeden klíč, úchytky.  
 

P.č. Popis Počet kusů 
1 Kuchyňka bez horních skříněk rozměry: š.2000x v.750x hl.600 2 
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Sestava kuchyňky: skříňky š.600mm se zásuvkami (4zásuvky ve skříňce) a skříňka 
dřezová š.800mm. 
 

2 Skříňová sestava v.1800xš.800xhl.450mm 
U 3ks horní i spodní část otvíravá dvířka a u 2ks ve spodní části (1m) zásuvky (5ks). 
Ve spodní části 3ks polic, v horní části police 2 ks. 

5 ks 

3 Skříňová sestava v.1800xš.800xhl.450mm 
U 4ks horní i spodní část otvíravá dvířka a u 2ks ve spodní části (1m) zásuvky (5ks). 

6 ks 

4 Skříňová sestava v. 1000xš.800xhl.450 
Horní část sestavy překrytá LTD plátem (ze dvou ks). 
Dvířka otvíravá, police 3ks. 

4 ks 

5 Skříňová sestava v.1000xš.800xhl.600 
Horní část sestavy překrytá LTD plátem (ze dvou ks). 
Dvířka otvíravá, police 3ks. 

4 ks 

6 Skříně na tašky s pevnými zády 3x7 otvorů. 
Světlý rozměr otvorů v.460xš.210mm. 

2 ks 

7 Skříně na tašky s pevnými zády 3x4 otvory.  
Světlý rozměr otvorů v.460xš.210mm. 

2 ks 

8 Stůl pedagoga 
Rozměr v.750x š.1200 x hl.750 mm. 
V levé části stolu box se dvěma zásuvkami a uzamykatelnými dvířky. 
Šířka boxu 400mm. 

2 ks 

 
2. Zadavatel si vymiňuje právo Výběrové řízení zrušit. 
3. Před podpisem smlouvy je nutné dojednat barvy a vzory materiálů 
4. Podáním nabídky firma souhlasí, že smlouva o dodávce bude uveřejněna na portálu Registru 

smluv. 
 
 

Obálku s nabídkou zřetelně označte nápisem: Výběrové řízení Nábytek – neotvírat! 
 
 
 
Vratislav Brokl 
ředitel školy 
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