Položkový výkaz výměr

Příloha č. 4

Název zakázky: „Interaktivní tabule v rámci projektu Středočeská ovocná stezka“
Název zadavatele: Region Pošembeří, o.p.s.
SPECIFIKACE

MJ

MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ
CELKEM
CENA (bez DPH)

CENA CELKEM
(bez DPH)*

DPH - Zadej %* CENA CELKEM
(s DPH)

Interaktivní tabule - nosná konstrukce
Sloupky a konzoly
Řezivo - použité
profily 120x40 mm nebo rostlé kusy odpovídajícího průřezu.
Dubové nebo akátové dřevo hoblované, dle zkušeností dodavatele ošetřené bezbarvým
impregnačním a fungicidním napouštědlem a bezbarvou exteriérovou silnovrstnou
lazurou.Včetně potřebných distančních prvků.
Stříška
Deskové řezivo
tl.30mm nebo rostlé kusy odpovýdajícího průřezu
Dubové nebo akátové dřevo hoblované, dle zkušeností dodavatele ošetřené bezbarvým
impregnačním a fungicidním napouštědlem a bezbarvou exteriérovou silnovrstnou lazurou.

ks
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10,00

-

-
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10,00

-

-

1

10,00

-

-

Nátěr stojek asfaltovým lakem pod a částečně nad úrovní terénu.
Spojovací materiál - ocel nerez
Betonová patka může být provedena do nevybedněného výkopu - dle situace na konkrétním
místě. Min. rozměry 400x400x800mm.
Střešní krytina - Titanzinkový plech tl. 0,7mm.
Použité barvy a nátěry musí být vhodné pro použití v exteriéru. Podrobnější specifikaci
naleznete ve výkresu č. 1 INTERAKTIVNÍ TABULE celek.

TABULE Č.1a, 1b
Dřevěný profil 50x50mm
Dřevěný profil 20x50mm
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce
Dřevěná deska tvarovaná otočná cca 350x490 tl.50mm, lepeno z profilů dle
zkušeností výrobce
Dřevěná deska otočná 100x100 tl. min 30mm
Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 2 a 7 INTERAKTIVNÍ TABULE 1a, 1b
TABULE Č.2a

SPECIFIKACE

MJ

MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ
CELKEM
CENA (bez DPH)

CENA CELKEM
(bez DPH)*

DPH - Zadej %* CENA CELKEM
(s DPH)

Dřevěný profil 50x50mm
Dřevěný profil 20x50mm
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce
Dřevěná deska otočná 100x100 tl. min 30mm
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Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 3 INTERAKTIVNÍ TABULE 2a
TABULE Č. 2b, 4a, 4b

ks

Dřevěný profil 50x50mm
Dřevěný profil 20x50mm
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce
Dřevěná kostka otočná 100x100x100mm
Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 8, 5, 10 INTERAKTIVNÍ TABULE 2b, 4a,
4b
TABULE Č.3a, 3b, 6
Dřevěný profil 50x50mm
4x dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce
Texty a obrázky a drážka bludiště dle poznámek a výkresové dokumentace.
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 4, 9, 12 INTERAKTIVNÍ TABULE 3a, 3b,
6
TABULE Č.5a, 5b
Dřevěný profil 50x50mm
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce
Dřevěné profily cca 60x60mm resp.cca 100x60mm různé délky, tvary a druhy dřeva
Nerezová očka pro kotvení zavěšených profilů.
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.

2
SPECIFIKACE

MJ

10,00

MNOŽSTVÍ JEDNOTKOVÁ
CELKEM
CENA (bez DPH)

CENA CELKEM
(bez DPH)*

-

DPH - Zadej %* CENA CELKEM
(s DPH)

Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 6, 11 INTERAKTIVNÍ TABULE 5a, 5b

CELKEM BEZ DPH
DPH

CELKEM S DPH

-

*Vyplňte oranžově označené
POZNÁMKA:
Materiál: akátové nebo dubové dřevo, přirozeně rostlé nebo řezivo
ks
11
10,00
Dokumentace je nakreslena pro variantu dubového řeziva. Použití rostlých kusů dřeva není ve výkresové podobě. Podrobnější popis je v textové části.
Další detaily pro všechny varianty budou řešeny v průběhu realizace (spolupráce výrobce a projektant, odsouhlasení investor).
Některé doplňky u interaktivních tabulí budou z dalších druhů dřeva - ovocné stromy...viz popis jednotlivých tabulí.

Spojovací materiál: Spoje budou provedeny z nerezavějící oceli, případně tesařské.
Kotvení do země: Stojky tabule budou pod úrovní terénu a 50-100mm nad úroveň terénu natřeny asfaltovým lakem. Ve výkopu budou zaaretovány
kamením do požadované polohy a zabetonovány.
Texty a loga v pravé části tabule budou mechanicky gravírovány.
Dřevěné materiály budou mít hladký a opracovaný povrch umožňující příjemný a bezpečný dotyk a manipulaci (způsob opracování dle zkušeností
výrobce).
Barvy a nátěry na dřevěné prvky budou použity dle zkušeností výrobce. A to u barev a nátěrů použitých celoplošně i lokálně (na jednotlivé obrázky
- viz jednotlivé tabule). Na všechny použité nátěry budou předloženy certifikátty o možnosti jejich použití v kontaktu s pokožkou, budou to
materiály vhodné pro venkovní použití.
Oplechování stříšky bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.
Počítá se s tvůrčím výtvarným zapojením výrobce interaktivních tabulí, proto jsou navržena variantní řešení a grafická podoba obrázků je orientační.
Finální řešení bude vypracováno ve spolupráci s architektem a investorem. Všechny změny a použití variant budou průběžně konzultovány.
Před zahájením výroby všech tabulí bude odsouhlaseno řešení konstrukce na jednom vyrobeném vzorku.
Poznámky k variantním řešením a další podrobnější popis viz výkresová dokumentace!!!
Specifikace provedení lze měnit pouze po konzultaci se zástupci investora (K. Hejduková nebo H. Vrbovcová) a architektem M. Kuželovou.

-

