Dodatečné informace k veřejné zakázce na dodávku s názvem
„Sportovní nářadí a potřeby pro nové tělovýchovné prostory
základní školy Roztoky“

Na základě dotazů z řad evidovaných uchazečů uvádíme následující dodatečné
informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Otázka č. 1:
Gymnastický kůň – má být s madly nebo bez nich? V provedení přírodní nebo umělá kůže?
Odpověď:
Bez madel, provedení přírodní kůže
Otázka č. 2:
Gymnastická koza – v provedení přírodní nebo umělá kůže
Odpověď:
V provedení z přírodní kůže
Otázka č. 3:
Mohou být gymnastické lavičky překližkové? Může být na konci použit dřevěný hranol pro
zavěšení na žebřiny? Kovové háky se z bezpečnostních důvodů již nepoužívají.
Odpověď:
Překližkové být nemohou. Dřevěný hranol pro zavěšení na žebřiny být použit může.
Otázka č. 4:
Švédská bedna 7-mi dílná – má být v provedení z přírodní nebo umělé kůže?
Odpověď:
Z přírodní kůže
Otázka č. 5:
Jsou poptávána bradla. Mají být ženská, mužská nebo juniorská? Mají být samostatně stojící
nebo kotvená do podlahy?
Odpověď:
Poptávaná bradla: mužská, přenosná, samostatně stojící.
Otázka č. 6:
Odrazový můstek má být malý nebo velký; s pružinami nebo bez nich?
Odpověď:
Požadován je odrazový můstek velký, s pružinami
Otázka č. 7:
Pod položkou „pěnové cvičební prvky“ je uvedena kladina 50 x 200 čalouněná.
Předpokládáme, že se jedná o rozměr v cm a rozměr 50 je výška. Má jít o kladinu
celopěnovou, jejíž kláda je potažená čalouněním?
Odpověď:
Ano, rozměry kladiny jsou 15x200, výška 50 cm, celopěnová s kládou potaženou čalouněním.
Otázka č. 8:
U švédské bedny 3-dílné předpokládáme, že má být molitanová. Jaká má být její výška?

Odpověď:
Ano, tato švédská bedna má být molitanová, s výškou 125 cm.
Otázka č. 9:
Upřesněte požadované počty u doskočiště pro skok vysoký. Požadujete ke každému
doskočišti stojany nebo 2 doskočiště a 1 soupravu stojanů?
Odpověď:
Zadavatel upřesňuje: požadujeme 1 ks doskočiště 300x180x40 interiér a k němu 1 soupravu
stojanů.
Otázka č. 10:
Skládací stůl na stolní tenis pevný nebo pojízdný, má být vysoce nebo méně kvalitní?
Odpověď:
Požadován je stůl pojízdný, střední kvality, nemusí být profesionální.
Otázka č. 11:
Prosím o vysvětlení požadavku pěnové kladiny ve výšce 50 cm. Pěnovou kládu lze použít výhradně
jako ležící přímo na zemi. Zavěšená 50 cm nad zemí se prohne. K požadavku potažení čalounem
žádáme o upřesnění, zda má jít o potah z Barexu, kůže, umělé kůže nebo jiné potahové látky?
Odpověď:
Finální upřesnění zadavatele: požadována je pěnová kónická, cvičná kladina. Pro lepší ilustraci
požadavku na vlastnosti tohoto nářadí, včetně použitých potahových materiálů, uvádíme následující
odkazy:
http://www.tenis-eshop.cz/gymnastika/cvicna-kladina,
http://eshop.jipast.cz/gymnastika/detska-gymnastika/detska-kladina-konicka-rinogym-delka-2m14028.html. Jedná se pouze o příměr. Nejsou požadovány přímo tyto výrobky.
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