Cenová nabídka dodávky a montáže
orientačního systému
Palata – Domov pro zrakově postižené

Zpracoval: …………………………………………………………………………………………….
(název společnosti předkládající nabídku)

Osnova nabídky
1. Orientační tabule patrové
2. Označení pokojů klientů
3. Označení praktických a technických místností
4. Evidenční čísla dveří
5. Štítky se jmény klientů
6. Označení toalet
7. Štítky na madla zábradlí
8. Hřebíčky na madla zábradlí
9. Kontrastní pásy na výtahy a skla
10. Orientační tabule do výtahů
11. Hmatové orientační mapy

Obecné informace:
Veškerá písma budou v tmavě hnědé barvě (RAL 8011), veškeré použité materiály budou mít
atest, že nepodporují šíření plamene a v ohni nevyvíjí toxické látky, a který bude předložen
jako součást nabídky. Veškerá vyobrazení cedulí jsou orientační pro ilustraci vzhledu, texty
budou upraveny dle skutečnosti. Součástí ceny je i instalace, instalační materiál a doprava.

1. Orientační tabule patrové
- Jedná se o tabule, rozmístěné v jednotlivých patrech a plní funkci směrových ukazatelů.
- Tabule jsou PVC desky 5mm, tiskový materiál OraJet monomer + matná laminace, podklad
světle krémová, písmo tmavě hnědá, dodržet barevnost loga. Orámování NIELSEN 15 056
tmavě hnědá (RAL 8011), profil 94.

Cena kus: ……………… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 18
Cena celkem: ………………. Kč včetně 21% DPH

2. Označení pokojů klientů
- Bílá plastová cedulka, tmavě hnědé hmatné písmo, černé Braillovo písmo, hmatově
vystouplý pruh.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní
deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být
samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech

cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma
hmatovým předělem.
Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového
písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové
písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce.

Cena za kus: ……………… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 86
Cena celkem: ……………………. Kč včetně 21% DPH
3. Označení praktických a technických místností
- Bílá plastová cedulka, tmavě hnědé hmatné písmo, černé Braillovo písmo.
- Velikost hmatového písma je včetně diakritiky.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní
deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být
samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech
cedulkách – začínat vlevo pod textem.
Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového
písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové
písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,56 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.

Velikosti: orientační velikosti se budou měnit dle počtu řádků
Cena za kus: …………….. Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 47
Cena celkem: ………………………… Kč včetně 21% DPH

4. Evidenční čísla dveří
- Bílý plastový štítek s vygravírovaným číslem (černá gravura).
- Velikost – 50 x 25 mm
Materiál: dvouvrstvý plast určený pro gravírování laserem či mechanicky.

Cena za kus: …………… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 168
Cena celkem: …………….. Kč včetně 21% DPH

5. Štítky se jmény klientů
- Bude se jednat o výměnu stávajících zlatých plastových štítků s černou gravurou. Štítek
bude bílý s tmavě hnědou gravurou, rozměr 40 x 105 mm.
Materiál: dvouvrstvý plast určený pro gravírování laserem či mechanicky.
Cena za kus: …………. Kč včetně 21% DPH
Počet: 133
Cena celkem: …………… Kč včetně 21% DPH

6. Označení toalet
- Bílé plastové cedulky, hmatové tmavě hnědé písmo, černé Braillovo písmo.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní
deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být
samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech
cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma
hmatovým předělem.
Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového
písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové
písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,56 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.
- Piktogramy ženy, muži, invalidé – pokud se někde nachází i sprcha nebo koupelna, lze
piktogram rozšířit.

Cena za kus: ……………. Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 13
Cena celkem: …………….. Kč včetně 21% DPH

7. Štítky na madla zábradlí
- Plastové samolepící štítky, které budou upevněny z vnitřní strany madel. Budou popsány
pouze v Braillově písmu. Barva tmavě hnědá, Braillovo písmo bílé.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo.. Jedná se o modifikovaný
akryl, -30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí
být samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech
cedulkách – začínat vlevo.

Cena za kus: ………… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 150
Cena celkem: …………… Kč včetně 21% DPH

8. Hřebíčky na madla zábradlí
- Půlkruhové kovové nerezové hřebíčky, které se navrtají přímo do zábradlí.

Cena za kus: …… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 36
Cena celkem: …………… Kč včetně 21% DPH

9. Kontrastní pásy na výtahy a skla v jídelně
- Lepená výseková grafika v tmavomodré barvě, plný pruh

Dveře v jídelně 4x pruh 39x20cm, 4x pruh 67,5x20cm oboustranné
na předních stranách bude výsek s označení výtahu a patra - 3x 4 podlaží (12 ks dveří)
z vnitřní strany budou pruhy pouze jednobarevné – 3x kabinové dveře (3ks dveří)

Cena za dveře v jídelně: ………………………. Kč včetně 21% DPH
Cena za kompletní výtahy: ………………………. Kč včetně 21% DPH

10. Orientační tabule do výtahů
- dvě tabule vedle sebe – první tabule (blíže k ovládacímu panelu) informace pouze v
Braillově písmu, vedle následuje tabule se základními informacemi hlavních míst jednotlivých
pater tak, aby vše navazovalo na orientační systém budovy. Podklad světle krémová, písmo
tmavě hnědá, lepené na podklad.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní
deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být
samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech
cedulkách.
Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového
písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové
písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce.

Cena za kus (počítáno obě tabule): …………………… Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 3/6
Cena celkem: ……………………… Kč včetně 21% DPH

11. Hmatové orientační mapy
- Plastické tyflografické vyobrazení jednotlivých částí pater – plastová deska s hmatovými
prvky a Braillovým písmem. Předpokládané rozměry mohou být odlišné dle toho, co na mapě
bude vyobrazeno.
Materiál: speciální dvouvrstvý materiál navrhnutý pro tvorbu vystouplých znaků. Spodní
deska o tloušťce 1,6 mm, použití pro DDA, ADA a Braillovo písmo. Hmatová část je vrchní
deska o tloušťce 0,8 mm, přilepená na podkladovou desku. Jedná se o modifikovaný akryl, 30°C až +70°C. Boční strana základové desky musí být od 60-70 stupňů. Cedulky musí být
samolepící.
Braillovo písmo: sazba Braillova bodového písma musí odpovídat standardní metodice SONS.
Vzdálenosti od hmatových prvků a hran musí být minimálně 8 mm. Body Braillova písma
nesmí být zamáčknutelné, musí být plné a musí být součástí základní desky. Body Braillova
písma musí být kontrastní vůči podkladovému materiálu. Braillovo písmo musí být
omyvatelné a nesmí být korozivní. Umístění Braillova písma musí být jednotné na všech
cedulkách – začínat vlevo pod textem. Braillovo písmo bude odděleno od hmatového písma
hmatovým předělem.
Hmatové písmo: musí být prostorově pozitivní a tvořit pouze jednu vrstvu. Výška hmatového
písma je od 0,8 do 1,2 mm. Boční strany hmatového písma musí být 60-70 stupňů. Hmatové
písma musí být dostatečně barevně kontrastní vůči podkladové desce. Velikost písma od 2,56 cm, v závislosti na místě upevnění a textu cedulky.

Cena za kus: ………………….. Kč včetně 21% DPH
Počet kusů: 8
Cena celkem: ………………….. Kč včetně 21% DPH

Souhrnná kalkulace:
Orientační patrové tabule
Označení pokojů klientů
Označení praktických pokojů
Evidenční čísla dveří
Štítky se jmény klientů
Označení toalet
Štítky na madla zábradlí
Hřebíčky na madla zábradlí
Kontrastní pásy na výtahy
Kontrastní pásy dveře jídelna
Orientační tabule do výtahů
Hmatové orientační mapy
Instalace a instalační materiál
Doprava
Celkem

Počet
kusů
18
86
47
168
133
13
150
36
15
8
3
8
1
1

Cena/kus

Cena

DPH

Doba dodání od objednávky: …….. týdnů
Fakturace: 50% fakturační částky po odsouhlasení nabídky, 50% po dokončení
instalace

Cena
celkem

