
Příloha č. 4 – Technická specifikace předmětu plnění  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem 

ZŠ Pacov náměstí – „Škola pro život“ – dodávka nábytku a vybavení pro výuku 

Položka č. 1) Korková nástěnka – 1 ks 
Korková informační závěsná nástěnka - korkový korpus s povrchem z přírodního korku, 
zasazený v rámu z eloxovaného hliníku. Rohy rámu jsou zakončené zakulacenými plastovými 
koncovkami.  
V ceně nástěnky je zahrnut montážní materiál k upevnění na stěnu.  
Rozměry 150 x 100 cm (Š x V), tolerance rozměrů  ± 5 %. 
 

Položka č. 2) Sušák na výkresy – 1 ks 

Mobilní sušák určený k sušení a skladování výkresů do formátu A3 včetně. Minimálně 30 
samostatných polic nad sebou, kde je možno sušit 1 výkres formátu A3 nebo 2 výkresy 
formátu A4 na jedné polici, kovová konstrukce se zaoblenými rohy, drátěné police, min. 2 
pojízdná kolečka s brzdou. Povrchová úprava: prášková vypalovací barva – hnědá nebo světle 
zelená, nebo šedá, zátěžová kolečka. 

Položka č.3) Žákovská židle s pultíkem – 30 ks 

Židle se sklopným pultíkem, kovová konstrukce z odlehčeného trubkového profilu o Ø 22 
mm, opatřená komaxitovou úpravou hnědé barvy, nohy židle jsou opatřeny plastovými 
koncovkami. Sedák a opěrka je ze 7 vrstvé celobukové tvarované překližky, povrchově 
upravené polyurethanovým lakem. Sedák a opěrák je přinýtován ke konstrukci ocelovými 
nýty o Ø 5 mm. Sklopný pultík je z materiálu MDF 
Židle jsou stohovatelné a konstrukčně řešené tak, aby se na nich nedalo houpat.  

Položka č. 4) Malířský stojan – 24 ks 

Skládací stojan – kovový polní stojan. Možnost pracovat jak ve svislé, tak v horizontální 
poloze. Teleskopicky nastavitelná výška nohou. Maximální výška pracovní plochy 130 cm, 
velikost: 90x100x194, hmotnost: do 2,5 kg. 

Tolerance veškerých hodnot parametrů ± 10 %.  

Položka č. 5) Korkový paravan – 1 ks 

4 oboustranné tabule, rozměry tabule 150 x 120 cm, nohy (5 ks) tvaru T disková patka litina – 
190 cm výška. Výplň - přírodní drcený korek. Korková deska je vložená do pevného rámu, 
sendvičové konstrukce, vnitřní výplň je rovná, neprohýbá se. Barva rámu stříbrný nebo šedý 
elox. Rohy rámu jsou zaoblené. Součástí balení jsou plastové spojky (4 kusy), které slouží k 
zavěšení tabulí mezi nohy a umožňují vytvořit sestavy podle potřeb zadavatele.   

Tolerance rozměrů ± 10% 

Ilustrační obrázek 
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Položka č. 6) Korková nástěnka – 1 ks 

Korková informační závěsná nástěnka - korkový korpus s povrchem z přírodního korku je 
zasazený v rámu z eloxovaného hliníku, sendvičová konstrukce. Rohy rámu jsou zakončené 
zakulacenými plastovými koncovkami.  
V ceně nástěnky je zahrnut montážní materiál k upevnění na stěnu. 
Rozměry 300x120 cm (Š x V) Tolerance rozměrů ± 10 %. 

Položka č. 7) PC stůl pro učitele  – 1 ks 

Jednomístný počítačový stůl – konstrukce z jäklu 35x20 mm, nohy z trubky průměru 50 mm. 
Kovová konstrukce je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou v odstínu světle 
zeleném, limetkovém nebo žlutozeleném. Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, 
které umožňují nastavení při nerovnosti podlah. Součástí pracovní desky je kabelový kanál 
pro uložení elektroinstalace. Pracovní deska o rozměru 800 x 1400 mm je z laminované 
dřevotřísky síly min. 22 mm v dekoru buk a s ABS hranou 3 mm v barvě dřeva. Stůl je 
vybaven klávesnicovým pojezdem a držákem PC. 
Výška stolu 820 - 850 mm.  

Položka č. 8) PC jednomístný stolek pro žáky  – 16 ks 

Jednomístný počítačový stůl – konstrukce z jäklu 35x20mm, nohy z trubky průměru 50 mm.  
Kovová konstrukce je povrchově upravena práškovou vypalovací barvou v odstínu světle 
zeleném, limetkovém nebo žlutozeleném.  Nohy stolu jsou opatřeny rektifikačními šrouby, 
které umožňují nastavení při nerovnosti podlah. Součástí pracovní desky je kabelový kanál 
pro uložení elektroinstalace. Pracovní deska o rozměru 800 x 800 mm je z laminované 
dřevotřísky v dekoru buk síly min. 22mm a s ABS hranou min. 3 mm v barvě dřeva. Stůl je 
vybaven klávesnicovým pojezdem a držákem PC. 
Výška stolu 760 mm.  

Ilustrační obrázek:  

 

Položka č. 9) Žákovská židle  – 16 ks 

Otočná šálová židle výškově stavitelná pístem plynule v rozmezí 440 – 570 mm (tolerance 
rozměrů ± 5%), ovládání pomocí páčky, s kolečky na pětiramenném kovovém kříži. 
Konstrukce židle je kovová - upravená práškovou vypalovací barvou v odstínu světle 
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zeleném, limetkovém nebo žlutozeleném. Celopřekližková šálová ergonomická skořepina 
sedáku a opěráku. Židle je bez područek  

Položka č. 10) – Policový systém (regál) – 3 ks 

Regál o rozměrech 195 x 45 x 45 cm (v x š x h) (s tolerancí ± 5 %), s plnými zády, ve spodní 
části 1 uzavíratelná skříňka, nad ní jedna zásuvka, a dále min. 4 otevřené police. Otevírací 
úchyty na dvířkách a zásuvce ve tvaru čtvercového rámku světle šedé nebo stříbrné.   

Barva : krémová nebo bílá v kombinaci limetka nebo světle zelená (např. bílý nebo krémový 
korpus a dvířka uzavíratelné skříňky a světle zelené nebo limetkové čelo zásuvky). 
Materiál: z laminované dřevotřísky síly min. 16 mm a s ABS páskou.  
Obrázek členění regálu:  

 
 
Položka č. 11) – Skříňka – 3 ks 

Skříňka o rozměrech 100 x 100 x 45 cm (v x š x h) (s tolerancí ± 5 %), 3 uzavíratelné skříňky a 
1 otevřená skříňka se 4 policemi variabilního tvaru, Otevírací úchyty na dvířkách ve tvaru 
čtvercového rámku světle šedé nebo stříbrné.    

Materiál: z laminované dřevotřísky síly min. 16 mm a s ABS páskou.  
Barva : krémová nebo bílá v kombinaci limetka nebo světle zelená (např. bílý nebo krémový 

korpus a otevřená police a limetková nebo světle zelená dvířka).  

Skříňka musí být ve stejném designu jako policový systém (regál) uvedený výše.  

Ilustrační obrázek: 
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Položka č. 12 – Učitelská židle – 6 ks 

Otočná šálová židle výškově stavitelná pístem plynule v rozmezí 440 – 570 mm (tolerance 
rozměrů ±  5%), ovládání pomocí páčky, s kolečky na pětiramenném kovovém kříži. 
Konstrukce židle je kovová - upravená práškovou vypalovací barvou, sedák a opěrák je 
celočalouněný. Celopřekližková šálová ergonomická skořepina sedáku a opěráku. Židle je bez 
područek  

Barva kovových částí:  

 1 ks židle - v odstínu světle zeleném, limetkovém nebo žlutozeleném (do ITC učebny)  

 2 ks židle v hnědém odstínu (do estetické učebny) 

 3 ks židle stříbrné nebo šedé (do kabinetu 4.05) 

Barva čalounění: u všech židlí šedá.  

Položka č. 13 – Keramická tabule – 1 ks 

Keramická magnetická tabule o rozměrech 200 x 122 cm (s tolerancí rozměrů ± 10 %), 
magnetická, s matným projekčním povrchem bílé barvy, sendvičová konstrukce a 
dřevotřískové jádro. Magnetický povrch je vhodný pro popisování za sucha stíratelnými 
popisovači, je odolný vůči kyselinám a poškrábání. Inkoust je lehce stíratelný i po delší době. 
Hliníkový rám je se světle šedými rohovými spojkami z plastu. V ceně dodávky je montážní 
sada a odkládací lišta o délce min. 20 cm.  

Rám tabule musí být takový, aby bylo možno k tabuli v případě potřeby zadavatele dokoupit 
a namontovat křídla nebo připevnit na zvedací či pevný stojan nebo kolejnicový systém. 

Položka č. 14 – Skládací židlička – 24 ks 

Skládací židlička z hliníku, ve spodní části opatřena plastovými protiskluzovými nožičkami, 
bez opěradla, sedák z nylonu s PVC impregnační vrstvou, nepromokavý a odolný proti špíně, 
hmotnost židličky max. 1,6 kg Nosnost min. 100 kg, rozměry 43 x 37 x 35 cm s tolerancí 
± 10 %.  

Položka č. 15 – PC stolek na kolečkách – 1 ks 

Stolek z dřevotřískových desek s laminem, dekor světlý buk, na kolečkách, integrovaný 
otevřený box na PC, nad bokem jedna police, rozměry stolu (š x h x v) 90 x 50 x 79 cm 
(s tolerancí ± 5 %) Stůl je vybaven klávesnicovým pojezdem.  

Ilustrační obrázek: 
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Položka č. 16 – stůl – učitelská katedra se dvěma zásuvkami  – 1 ks 
Pracovní deska 1300 x 600 mm (tolerance rozměrů ± 5%), laminovaná dřevotříska s ABS 
hranou. Nohy opatřeny plastovými koncovkami.  

Barva desek: světlý buk. 
Kovová konstrukce plochoovál, opatřená vypalovacím nátěrem, barva hnědá. 
2 snížené zásuvky, tvoří polici pod stolem, jedna zásuvka je uzamykatelná 
Přední krycí deska 

Ilustrační obrázek: 

 

Položka č. 17 – stůl s půlkruhovým přístavkem  – 1 ks 
 

Stůl kancelářský univerzální oboustranný s půlkruhovým přístavkem na kovové noze. Celý 
stůl i deska přístavku vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm.  
Veškeré hrany opatřeny ABS hranami min. 2 mm. 
Barva šedá, světle zelená, limetková nebo dezén světlého dřeva, shodná však s dalším 
nábytkem do místnosti 4.05.  
rozměr (š x h x v)  150 x 60 x 75 cm + přístavek 60 x 30 x 75 cm s tolerancí rozměrů ± 5 %.  

Ilustrační obrázek stolu (bez přístavku):   
 

 

Položka č. 18 – stůl  – 1 ks 
 

Stůl kancelářský univerzální jednostranný. Celý stůl vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 
18 mm. Veškeré hrany opatřeny ABS hranami min. 2 mm. 
Barva šedá, světle zelená, limetková nebo dezén světlého dřeva, shodná však s dalším 
nábytkem do místnosti 4.05.  
rozměr (š x h x v)  - 150 x 60 x 75 cm + s tolerancí rozměrů ± 5 %.  

Položka č. 19 – kancelářská skříň policová dvoudveřová  – 1 ks 
Kancelářská policová dvoudveřová skříň z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm. Barva 
krémová nebo bílá,  šedá, světle zelená, limetková nebo dezén světlého dřeva, shodná však 
s dalším nábytkem do místnosti 4.05.  
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Hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm. 
Zadní stěna skříně opatřena sololakem. 
Úchyty v barvě stříbrné. 
Zámek 
Rozměr skříně (š x h x v), 80 x 40 x 110 cm  s tolerancí rozměrů ± 5 %. 
Uvnitř skříně jsou 2 police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm 
 
Ilustrační obrázek:  

 
 

 

Položka č. 20 – kancelářská skříň se zásuvkami a nikou  – 2 ks 
Kancelářská skříň se 4 zásuvkami a nikou, je vyrobená z laminované dřevotřísky tl. min. 18 
mm. Barva šedá, světle zelená, limetková nebo dezén světlého dřeva, shodná však s dalším 
nábytkem do místnosti 4.05.  
Hrany jsou opatřeny ABS hranami 2 mm. 
Zadní stěna skříně opatřena sololakem. 
Úchyty v barvě stříbrná. 
Zámek 
Rozměr (š x h x v), 80 x 40 x 110 cm  s tolerancí rozměrů ± 5 %. 
 
Ilustrační obrázek: 

 

Položka č. 21 – skladovací skříně 150 cm  – 4 ks 
Skříň policová, svisle půlená (2 x 75 cm), dvoje zavěšené posuvné dveře, min. počet 12 polic 
(6+6), možnost rozmístění polic s max. 50 mm rozpětím 
Rozměry (v x š x h) 200 x 150 x 58 cm s tolerancí rozměrů ± 5 %. 
Nastavitelné nohy – možnost vyvážení 
Možnost uchycení ke zdi  
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Materiál: laminovaná dřevotřísková deska  
Barva: bílá nebo krémová, nebo šedá nebo světle zelená, nebo limetková nebo dezén 
světlého dřeva. 

Položka č. 22 – Kontejner tříšuplíkový na kolečkách   – 2 ks 
vyroben z laminované dřevotřísky tl. min. 18 mm.  
Veškeré hrany opatřeny ABS hranami 2 mm. 
Barva šedá, světle zelená, limetková nebo dezén světlého dřeva, shodná však s dalším 
nábytkem do místnosti 4.05.  
Úchyty v barvě stříbrné. 
- rozměr (šxhxv) 43 x 56 x 69 cm s tolerancí rozměrů ± 5 %.  
- centrální zámek, 3 zásuvky 

Položka č. 23 – Vozík do kanceláře – 3 police   – 1 ks 
Vozík do kanceláře se 3 policemi, na převážení pomůcek. Všechna kola otočná kolem svislé 
osy, 2 kola jsou vybavena brzdou, obruče z šedé nešpinivé pryže, disky jsou vybaveny poklicí 
zabraňující namotávání nečistot na osu kola. 
kola jsou o průměru 75 mm s tolerancí ± 5%.  
-konstrukce svařovaná z ocelových trubek a profilů 
-ložná plocha je vyrobena z laminované dřevotřísky v šedém odstínu 
-kovové části jsou lakovány práškovým lakem v šedém odstínu  
-nosnost min. 150 kg 
-rozměry police 900 x 520 mm s tolerancí ± 5%. 
-výška 890 mm s tolerancí ± 5%. 

Položka č. 24 – skříň na uložení míčů   -  2 ks 
Skříň z ocelového plechu na uložení míčů, s plnými plechovými posuvnými dveřmi 
s bezpečnostním zámkem, 4 výškově nastavitelné police se zpětným sklonem (tak, aby míče 
při otevření dveří nevypadly ze skříně).  
Povrchová úprava – vypalovaná barva.  
Vnější rozměry (v x š x h): 195 x 190 x 60 cm s tolerancí ± 10%.  

Položka č. 25 – branka na florbal   -  2 ks 
Ocelová konstrukce z trubek 22 mm povrchově ošetřena vypalovací barvou - komaxit. 
Rozměr (š x v) 160 x 115, hloubka - vrchní hloubka 45 cm, spodní hloubka 65 cm. Součástí 
branky je síť.  

Položka č. 26 – Keramická tabule – 2 ks 
Rozměry: 240 x 120 cm s tolerancí ± 10 % 
Rám: hliníkový 
Povrch: lesklý bílý keramický povrch, pro popisování stíratelným fixem, magnetický, možnost 
využívat jako promítací plochu 
Odkládací lišta pro fixy 
Mazání za sucha 
Plastové nohy 
Součástí dodávky je montážní sada 
 
Položka č. 27) Dílenská pracovní židle – 16 ks 
Pojízdná dílenská pracovní židle vhodná do technického prostředí. Opěrák a sedák  z 
nekluzného polyuretanu odolného vůči chemikáliím, oděru, prachu, vlhkosti. Dotykové části 
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(opěrák a sedák) jsou anatomicky tvarovány. Opěradlo je opatřeno vyřezaným úchytem pro 
snadnou manipulaci s židlí. Židle je výškově stavitelná, opěrák s mechanikou pro nastavení 
úhlu a výšky, stavitelná hloubka sedáku. Stabilitu židli dodává pevný pětiramenný černý kříž s 
plastovými kolečky. Bez područek.  

Výška sedáku 42,5 až 55 cm.  
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