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 001412/2018/OIVZ/YČ
Vyřizuje/Tel.: Yvona Češková/220 144 230
Datum: 8.12018

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 /uvedených ve Výzvě k podání nabídky/ č. 1
Zadavatel sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce malého rozsahu:
Dotaz č. 1:
„Lze pro dvířka na vestavěném nábytku použít standardní lamino desky v síle 18 mm s hranami ABS
nebo je skutečně požadováno pouze provedení MDF desky olaminované vysokotlakým laminátem? Lze
případně konkretizovat typ vysokotlakého laminátu?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nepožaduje vysokotlaký laminát na dvířka nábytku. Dvířka skříní budou z laminované desky
MDF tl. 18 mm, tl. lamina 0,8mm, s ABS hranami 0,8mm ve stejné barevnosti a povrchu jako
lamino. HPL je použito pouze u pracovní desky kuchyněk.
Dotaz č. 2:
„Požadavek na překližku Jasan v provedení AA je správný?…nemělo tam být případně AB?“
Odpověď zadavatele:
Je možné uvažovat s deskou v kvalitě A/B.
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Dotaz č. 3:
„Dle naší orientační kalkulace bychom při dodržení požadované specifikace nebyli schopni splnit limit
předpokládané ceny u vestavěného nábytku (1.250.000,- Kč bez DPH), reálnou výši ceny odhadujeme
v tomto provedení mnohem vyšší.“
Odpověď zadavatele:
Vzhledem k odpovědi zadavatele k dotazu účastníka (dotaz č. 1 a č. 2 viz výše) se nemění
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, uvedená v čl. 5 Výzvy k podání nabídek ze dne
28.12.2017, č.j. MČ P7 073157/2017/OIVZ/YČ a zůstává ve výši 1.250.000,- Kč bez DPH.
S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o vysvětlení a nedochází k žádné změně ani doplnění
zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení zadávacích 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
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Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
Úřad Městské části Praha 7
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