Zadavatel:
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

ČJ: MČ P7 001562/2018/OIVZ/YČ
Vyřizuje/Tel.: Yvona Češková/220 144 230
Datum: 9.1.2018

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce NBP U
Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Volný interiér“, Praha 7
ZADAVATEL:
Název:
Městská část Praha 7
Sídlo (doručovací adresa):
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
IČO:
00063754
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Mgr. Jan Čižinský, starosta
Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ
Telefon: 603 770 889, e-mail: PochmannovaH@praha7.cz
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

Rekonstrukce NBP U Průhonu
vybavení nábytkem - Volný interiér
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–

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 /uvedených ve Výzvě k podání nabídky/
I.
Zadavatel sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše
uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:
Dotaz č. 1:
„Je možné konkretizovat požadovaný typ foliované desky (lamina…Egger, Kronospan ?), která by měla
mít stejnou barevnost jako podnoží stolu v barvě RAL 9010?“
Odpověď zadavatele:
Deska může být například Egger W1200 ST2 případně jiný výrobce, za předpokladu matného povrchu
s vysokou odolností, s jemným zrnem.
Dotaz č. 2:
„Je opravdu požadováno, aby stoly v délce 300 a 347 cm byly nedělené (jeden kus desky vcelku)?
Desky pro výrobu jsou dodávány v rozměru do 280 cm…“
Odpověď zadavatele:
Desky stolů v délce 300 a 347 cm budou sesazeny ze dvou kusů na styk bez hrany, spojeny
voděodolným lepidlem a spojovacími lamelami, pro tyto stoly je nutno počítat ještě se středovou
nohou.
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Dotaz č. 3:
„Je požadovaná zásuvka pod stůl standardně vyráběným prvkem, případně, kdo je jejím výrobcem?…
nebo se předpokládá, že tento prvek by měl být vyráběn na zakázku? Má to být skutečně výsuv a
zásuvka v jednom, je možné upřesnit požadované technické řešení?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel v současné době konzultuje interně tento dotaz, po zpracování bude účastníkům zasláno
stanovisko zadavatele – bude poskytnuto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.
Dotaz č. 4:
„Požadavek na výklopnou průchodku v barvě stolu znamená, že výklop by měl být vyroben z ohraněné
stolové desky ve stejné síle? …lze případně využít standardně dodávaný prvek, který se zabuduje do
stolové desky a je to dle našeho názoru účelnější řešení?“
Odpověď zadavatele:
Ano, průchodka bude řešena jako výklop ze stejného materiálu jako deska stolu, která bude ohraněna
stejným způsobem.
Dotaz č. 5:
„Prokabelování stolu znamená, že pod stůl v místě výklopné průchodky bude umístěn nosič (kovový
kabelový most v délce 30 cm) a do něj se pouze vloží 4 zásuvková koncovka na prodlužovacím kabelu
v délce 2m ? Přepěťová ochrana pro každé pracovní místo má být součástí dodávky?“
Odpověď zadavatele:
Ano prokabelování lze řešit tímto způsobem, není nutné používat řešení výrobců stolů. Přepěťová
ochrana by měla být součástí prodlužovacího kabelu.
Dotaz č. 6:
„Je možné pro požadované typy židlí lavic a doplňků sdělit výrobce nebo dodavatele?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel po konzultaci s generálním projektantem uvádí příklady konkrétního výrobce/ dodavatele a
názvy výrobků - židlí, lavic a doplňků, a to za účelem transparentního definování požadavku zadavatele
na design výrobků:
Označení v PD
VZ01
VZ02
VZ03
VL01
Stolní lampička
Koš s víkem

výrobce
VITRA
VITRA
IKEA
Marbet Style
Office DEPOT
Merida Sp. z o.o.

název výrobku
ID CHAIR MESH
HAL WOOD
IDOLF
MARBET FIN
ALBA
merida top B3

Zadavatel současně účastníky/ dodavatele upozorňuje, že dle čl. 1 Výzvy platí, že zadavatel umožňuje
plnit předmět díla kvalitativně a technicky obdobnými výrobky, které musí splňovat technické
požadavky uvedené v příloze č.4 Výzvy - Projektová dokumentace – konkrétně příloha D.1.1.13B
Specifikace volného interiéru (aktuální verze viz. bod II. tohoto vysvětlení č.1).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Zadavatel upravuje přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky č.j. MČ P7 073158/2017/OIVZ/YČ
ze dne 28.12.2017:
- Projektovou dokumentaci – konkrétně přílohu D.1.1.13 B Specifikace volného interiéru
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a nahrazuje ji platnou přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 1.
III.

Dále zadavatel sděluje k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:

Zadavatel v současné době konzultuje s generálním projektantem další dotazy účastníků.
Po zpracování bude účastníkům zasláno stanovisko zadavatele – bude poskytnuto Vysvětlení
zadávacích podmínek č. 2.
Současně bude toto Vysvětlení zadávacích podmínek zveřejněno na Úřední desce MČ Praha 7.

Zadavatel tímto za účelem poskytnutí přiměřeného času účastníkům pro zpracování
nabídky prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to do 22.1.2018 do 11:00 hodin.
Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 jsou uveřejněny a
k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Uredni-deska
Přílohy:

1. Upravená Projektová dokumentace – D.1.1.13_B SPECIFIKACE VOLNÉHO
INTERIÉRU

Digitálně podepsal

Ing. arch.
Ing. arch. Hana
Pochmannová
Hana
Pochmannová Datum: 2018.01.09

09:36:37 +01'00'
……………………………………..
Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
Úřad Městské části Praha 7
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