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 002535/2018/OIVZ/YČ
Vyřizuje/Tel.: Yvona Češková/220 144 230
Datum: 12.1.2018

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. 2 /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:
„Lze nahradit „Prokabelování stolů“ (položka VS) např. standardně vyráběným bílým přípojným
místem vybaveným 2x 230V + 2xRJ45 (data)?“
Odpověď zadavatele:
Prokabelování stolů je požadováno s výklopnou průchodkou a kabelovým mostem dle specifikace.
Dotaz č. 2:
„Uzamykatelný výsuv na klávesnici umístěný z boku stolu koliduje s rámovou konstrukcí podnože. Lze
tedy dlouhý stůl rozdělit na dva stoly o standardních rozměrech, např. 1600x800 mm a 800x800 mm a
podnož stolu 800x800 mm s výsuvem otočit o 90° ke stolu 1600x800 mm? Z jakého důvodu je
požadován uzamykatelný výsuv na klávesnici a jak je bezpečnostně ošetřeno vedení kabelu od
klávesnice k PC? Nebo lze ho nahradit klasickým výsuvem (nezamykatelným) na klávesnici?“
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Odpověď zadavatele:
Zadavatel se na základě aktuálně zjištěných skutečností rozhodl požadavek na umístění výsuvu pro
klávesnici /šuplíku zrušit. Kancelářské stoly nebudou vybaveny ani uzamykatelným šuplíkem ani
výsuvem pro klávesnici.
Dotaz č. 3:
„Je možné referenční vzorek stolu dodat v typové délce 1800 mm?“
Odpověď zadavatele:Ano, je. Zadavatel požaduje dodat vzorek stolu v rozměru min. dl. 1750*hl. 800
mm, je tedy možno dodat vzorek i v rozměru větším.
Dotaz č. 4:
„Standardní velkoplošný materiál se vyrábí do hrubé délky 2800 mm, není tedy možné vyrobit stolovou
desku o délce 3470 mm. Lze stůl VS02 vyrobit ze dvou stolových desek a vprostřed stolu doplnit
pomocnou nosnou konstrukcí (např. dvě středové nohy)?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel odpověděl dne 9.1.2018 poskytnutím Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
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.
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 11:00 hodin.
Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1 a č. 2 jsou uveřejněny
a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Uredni-deska
Digitálně podepsal

Ing. arch.
Ing. arch. Hana
Pochmannová
Hana
Pochmannová Datum: 2018.01.12
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……………………………………..
Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
Úřad Městské části Praha 7
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