
Dodatečné informace k veřejné zakázce na dodávku s názvem 

„dodávka a instalace nábytku pro dostavbu základní školy v 

Roztokách“ 

 

Na základě dotazů z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné informace 

k výše uvedené veřejné zakázce: 

 

Otázka č. 1: 
K vybraným položkám přílohy č. 7 zadávací dokumentace máme následující dotazy: 

a) Pol. č. 1: je požadována i montáž dodaných tabulí? 
b) Pol. č. 2,3,4,5 – požadujete dekor světlý dub, většinou školy požadují světlý buk, potvrďte 

svůj požadavek. 
c) Pol. č. 5 – má být lavice vybavena také odkládacími koši, jako u položek č. 2 a 3? 
d) Pol. č. 14 – korková nástěnka s dřevěným rámem je položka nižší kvality a výrazně nižší 

životnosti, než nástěnka s hliníkovým rámem. Trváte na dřevěném rámu? 
e) Pol. č. 18: Multi žákovská židle stohovatelná – prosím o bližší specifikaci, případně ilustrativní 

foto. Má být pevná nebo výškově stavitelná? 
f) Pol. č. 20: židle žákovská, otočná – prosím o upřesnění, zda má být plastová nebo kovová 

(výrazný rozdíl v ceně) 
Odpověď: 
K jednotlivým položkám stručně uvádíme následující: 
Ad a) Ano, dodávka tabulí je včetně montáže 
Ad b) Zadavatel netrvá vysloveně na určitém dekoru. Uvedeným dekorem je vysloven požadavek na 
provedení ve světlém dřevě, odpovídajícím zhruba světlému dubu nebo buku. 
Ad c) Ano i u položky č. 5 jsou požadovány odkládací koše. 
Ad d) Zadavatel trvá na provedení nástěnek s dřevěným rámem. 
Ad e) Židle je požadována pevná, stohovatelná. Instruktivní odkaz zhruba popisující požadavek: 
http://www.krovina.com/katalog/cz/skolni-nabytek/zidle_74/produkt/multi-zakovska-zidle 
Ad f) Postačí levnější varianta v plastovém provedení viz ilustrační odkaz: http://www.cool-
nabytek.cz/otocna-calounena-zidle-z40c-vyskove-nastavitelna/ 
Otázka č. 2: 
U položek č. 2 a 23 přílohy k zadávacím podmínkám č. 7 prosíme upřesnit požadovaný počet a 
rozměry zásuvek. 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje minimálně dvě zásuvky na každé straně stolu s minimálním rozměrem na uložení 

akt velikosti A4. Přikládáme lustrační odkaz na optimální variantu: 

http://www.nabytekdoskol.cz/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search

_query=05.0.011 

Otázka č. 3: 
U položek 8 a 9 přílohy k zadávacím podmínkám č. 7 je předepsáno provedení lamino, ale na 
instruktivním snímku č. 9 a 10 příloha č. 8 je znázorněna kovová konstrukce v kombinaci s laminem. 
Prosíme upřesnění, co platí. 
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Odpověď: 
Jak je uvedeno v čl. 3 zadávací dokumentace, vyobrazení v příloze č. 8 jsou ilustrativní, nikoliv 
závazná. Vlastnosti dodaného zboží by měly odpovídat popisům v příloze č. 7, ilustrativní snímky 
v příloze č. 8 jsou pouze pro doplnění představy. Tedy v tomto konkrétním případě není kovová 
konstrukce nijak striktně vyžadována. 
Otázka č. 4: 
V článku č. 7 zadávací dokumentace  –  harmonogram průběhu výběrového řízení  -  je v bodu č. 2, 
prohlídka místa realizace zakázky. Je účast na této prohlídce povinná pro uchazeče o zakázku? 
Odpověď: 
Nikoliv, účast na prohlídce místa realizace zakázky je čistě dobrovolná a nemá žádný vliv na možnost 
účastnit se soutěže o veřejnou zakázku. 
Otázka č. 5: 
V článku č. 8 zadávací dokumentace – Závazné požadavky na obsah nabídky, je požadován půdorysný 
plánek a vizualizace zakázkového nábytku pro místnosti 1.20 – knihovna a 1.17 – zasedací místnost. 
Bylo by možné získat půdorysy místností ve formátu dwg? 
Odpověď: 
Ano, půdorys 1. NP stavby ve formátu dwg zasíláme elektronickou poštou registrovaným uchazečům 
a zároveň bude po stejnou dobu k dispozici na profilu zadavatele v příslušné veřejné zakázce. 
Otázka č. 6: 
V podkladech pro cenovou nabídku (příl. č. 7 zadávací dokumentace) uvádíte pod položkou č. 1 
„Tabule na pylonech, třídílná, povrch magnetický nátěr, barva……“. Nerozumím pojmu „magnetický 
nátěr“. Požadujete, tak jak se běžně používá, tabuli s keramickou, magnetickou vrstvou? 
Odpověď: 
Zadavatel svým požadavkem vyjadřuje potřebu takové povrchové úpravy tabulí, které umožňují 
dočasnou,  povrchovou fixaci předmětů na bazi magnetismu. 
Otázka č. 7: 
K místnostem č. 1.17 zasedací místnost a č. 1.20 knihovna máme dotaz ohledně předložených 
dekorů. Dekory v materiálu buk, dub, ořech, mahagon a třešeň jsou v odlišných cenových relacích. 
Položka č. 18 Multi žákovská, která byla zaslána odkazem v dodatečných informacích, je v dekoru 
BUK. Máme se tedy držet světlého dekoru jako u položky č. 18 Multi žákovská židle? Namořit židli do 
jiného dekoru znamená cenové navýšení nebo u některých typů židlí nelze vůbec. Ještě prosím o 
informaci, zda je možné volit pro knihovnu i unidekory, nebo se řídit pouze přírodními? 
Odpověď: 
Zadavatel připouští provedení nábytku pro velkou zasedací místnost a knihovnu (1.20, 1.17) 
v provedení světlý buk. V žádném případě si nepřeje unidekory. Je nutno volit pouze přírodní dekory. 
Otázka č. 8:  
Dovolujeme si požádat o následující upřesnění: popložka č. 6 – skříň policová, kombinovaná s horními 
dvířky 80x60x190 cm (20 ks) obsahuje i plastové boxy? 
Odpověď: 
Jak vyplývá z kontextu položek č. 6 a č. 13, velkých plastových boxů je požadováno pouze 8 ks. Tedy 2 
skříně – pol. č. 6 – budou vybaveny boxy, ostatních 18 nikoliv. 
 
 
 
 
 
 
 
Roztoky 17. 3. 2014                                                                                                        


