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Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce NBP U
Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Vestavěný 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 11
vybavení nábytkem - Vestavěný interiér

–

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 /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:
„Požadovaná tloušťka laminované MDF a laminované dřevotřískové desky se v uváděné tloušťce 20
mm standardně nevyrábí. Lze zaměnit tuto tloušťku za nejbližší možnou?“
Odpověď zadavatele:
Záměna je možná, ale pouze při dodržení tvaru a zarovnání všech detailů dle projektové dokumentace.
Dotaz č. 2:
„Jsou součástí dodávky skříní (položka IS) i světlíky, s ohledem na blízkou návaznost na montáž
vestavných skříní?“
Odpověď zadavatele:
Nadsvětlíky nejsou součástí dodávky skříní.
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Dotaz č. 3:
„Lze doplnit bližší specifikaci (např. ve formě nákresu) pro akustickou úpravu boxů u položky IP?“
Odpověď zadavatele:
Akustická úprava boxů mezi přepážkami je detailně popsaná v části D.1.1.12_B SPECIFIKACE
VESTAVĚNÉHO INTERIÉRU u prvku IP.
Dotaz č. 4:
„Lze pro výrobu a dodání přepážkových pracovišť použít dýhované DTD nebo MDF desky nebo je
požadováno dodat pouze dýhovanou překližku, jak je uvedeno v zadání?“
Odpověď zadavatele:
Překližku je možné nahradit dýhovanou DTD, MDF nebo laťovkou, ale pouze při odýhování všech
pohledových hran a zajištění tuhosti a stability konstrukce.
Dotaz č. 5:
„Bezpečnostním sklem je myšleno kalené (tvrzené) čiré sklo v uvedené síle 10 mm nebo lepené
(vrstvené) sklo Connex, případně sklo s ochranou folií?“
Odpověď zadavatele:
Bezpečnostní sklo je uvažováno lepené.
Dotaz č. 6:
„Naše firma má mimo jiné za sebou řadu realizací vybavení kanceláří. V zadávací dokumentaci
požadujete doklad prokazující shodu s výrobku s platnými normami EN a ČSN pro kancelářský
nábytek. Lze tento doklad řešit čestným prohlášením?“
Odpověď zadavatele:
Ano, zadavatel umožňuje splnění tohoto požadavku čestným prohlášením.
Dotaz č. 7:
„V Příloze č.4 zadávací dokumentace je požadován materiál Laminované desky MDF tl. 18 mm. Lze
nahradit MDF lamino deskami se zesílenou strukturou, která odpovídá pevnostně MDF?“
Odpověď zadavatele:
Desky MDF jsou zde použity z důvodu, aby nedocházelo k olamování subtilních ABS hran v
namáhaných místech. Z dotazu není jasné, jaký přesně materiál chce uchazeč použít. Pokud se
dodavatel zaručí, že nebude docházet k olamování hran, je možné použít jiný materiál.
S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a nedochází k
žádné změně ani doplnění zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek zůstává stanovena do 22. 1.2018 do 10:30 hodin.
Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1, 2 a 3 jsou uveřejněny
a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Uredni-deska
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