NIPEZ kód: 39130000-2

Kancelářský nábytek

Celé vybavení v dekoru buk – výběr ze vzorníku

1. Pracovní stůl rohový







1 ks

Rozměry: 2000 x 2000 x 750 mm ( š x h x v )
Plné boky, plné zadní strany až na zem
Stolová deska o síle 25 mm s 2 mm ABS hranou pro zvýšenou životnost
Stolová deska z jednoho kusu nábytku
Vybaveny rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy
2 kabelové průchodky dle nákresu

nákres

2. Skříňka včetně soklu







Rozměry: 1200 x 500 x 1050 mm ( š x h x v )
2x nastavitelné police
3x plné dveře, uzamykatelná
Záda pohledová (pevná, ne sololit)
Deska o síle min. 18 mm
Hrany desek olepené ABS hranou

1 ks

3. Police na zeď






2 ks

Rozměry: 800 x 240 x 300 mm ( š x h x v )
Závěsná police na zeď
Obdélníkový tvar
Plné boky a záda
Deska o síle min. 18 mm

Ilustrační obrázek

Obchodní podmínky:











Platba fakturou se splatností 30 dnů
Součástí předmětu plnění je i doprava kompletní dodávky na adresu zadavatele, včetně
vykládky na místě určení, kompletní montáže na místě samém, předání díla vč. Návodu
k užívání, technického popisu a dalších dokumentů, (protokol o shodě, záruční list,
certifikátů, atd.)
Součástí dodávky je i Faktura, která musí obsahovat jednotlivé položky dodávky vč. cen
o Na faktuře bude uvedeno číslo zakázky T004/21V/00007813
o Fakturu zasílat na fakturace@pld.cz
Doba dodání max. do 1 měsíce od obdržení objednávky
Produktové listy jsou součástí nabídky
Záruční doba min. 24 měsíců od převzetí díla
Cenová nabídka je závazná a konečná
Dodání v pracovní dny v době od 6 hod. do 14,30 hod. do detašovaného pracoviště PN
v Dobřanech – poliklinika Bory, Plzeň.
Kontaktní osoba: p. Pavel Rom, vedoucí skladu, tel.: +420 604 806 799
Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu,
výsledků zadávacího řízení vč. údajů o hodnotách parametrů (své) vybrané nabídky, jakož
i se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích příloh, všech jejich změn a
dodatků v souladu s ust. § 219 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Způsob hodnocení nabídek:
100% - nabídková cena
Zpracoval: Ing. Michaela Nejedlá, administrátor veřejných zakázek, PN v Dobřanech

