VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK #1
Zadavatel:
Název zadavatele:
Adresa:
Zastoupen:
IČO:

Obec Kobeřice
74727 Kobeřice, Hlučínská 888
Ing. Lukášem Kubným, starostou
00300241

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek
vztahujícím se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: „NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA KOTELNY ZŠ
KOBEŘICE – DODÁVKA NÁBYTKU II“.
Dotaz/
dovoluji si Vám zaslat dotaz k výběrovému řízení NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA KOTELNY ZŠ KOBEŘICE –
DODÁVKA NÁBYTKU II.
• Položka č. 11 - ve specifikaci, kde je vidět stůl jak má vypadat, tak je to samostatný stůl. V detailním
popisu ale uvádíte Pracovní stůl s kontejnerem. Prosím o objasnění, jestli tam kontejner má být a
pokud ano, tak jaké bude jeho provedení.
• Položka č. 13 - Ve specifikaci to vypadá na stěnu s háčky o šířce 3600 mm + lavička. V detailní
specifikaci je ale položka č. 13 uvedena 2x, každá s jiným provedením, z jiného dekoru. Prosím o
upřesnění, které provedení platí.
• A platí ještě prosím dotazy ze zrušeného výběrového řízení, kde jsem se dotazoval, zda skříně M12 a
M06, můžou mít záda ze sololitu a u prvku M19 jestli je součástí dodávky i dřez, baterie a obkladová
deska.
Odpověď zadavatele: Zadavatel poskytuje odpovědi níže, ke každému bodu.
M 11 – tato položka je bez kontejneru
M 13 - platí popis:
Pol. M13 Věšáková sestava s lavičkou a polici pro odkládání obuvi
Počet: 1 ks
Rozměry: 3600/400/1700 mm
Popis: Odkládací stěna zavěšená na lištách z konstrukční desky.
Stěna osazena ve dvou řadách s háčky hliníkový elox
Materiál: laminované desky 34136 RV Dub Fjord tl. 18mm, opatřené hranou ABS tl.2 mm.
Stěna je doplněná lavičkou a odkládací polici, boky lavice opatřené plastovými kluzáky.
další položka M13 je chybou v psaní
M 06 – záda mohou být ze sololitu
M 12 - záda mohou být ze sololitu
M 19 - dřez a baterie nejsou součástí
Jelikož byly zjištěny chyby v psaní v technické specifikaci (příloha č. 4 zadávacích podmínek), současně s vysvětlením
zadávacích podmínek je dodavatelům poskytnuta nová příloha č. 4 – technická specifikace s opravami chyb v psaní.
Uveřejněná příloha tohoto vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 nahrazuje dříve uveřejněný dokument, kdy
dodavatelé při zpracování svých nabídek vyjdou z nové (upravené) přílohy.
Zadavatel vzhledem k charakteru poskytnutých dodatečných informací neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
V Ostravě dne 19. 5. 2021

Ing. Jiří
Kovačík
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Kovačík
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Ing. Jiří Kovačík (mumandi s. r. o.)
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
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