VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 14. 7. 2022
Identifikace zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty
z MAP
Část 3 veřejné zakázky zahrnující dodávky školního nábytku a vestavných spotřebičů
Evidenční číslo zakázky:
Úřední věstník EU:

Z2022-022954
2022/S 116-324597

Identifikační údaje zadavatele
název:
Statutární město Karlovy Vary
sídlo:
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
IČ:
00254657
Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací
dokumentace (dále též „ZD“):
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Dobrý den, žádáme o upřesnění specifikace:
1) položky "Katedra" v části 3, výkaz výměr "VV_Nábytek_Konečná.xlsx" a "VV_Nábytek_Truhlářskákuchyňka.xlsx". Upřesnění pracovní desky, ohranění - MDF deska samotná se specifikovanou povrchovou
úpravou není jasný. jedná se o HPL nalepený na MDF? Chybí upřesnění hrany. Typ desky má výrazný vliv na
nabídkovou cenu a možný okruh uchazečů o veřejnou zakázku.
2) položka "Sklopná žákovská lavice do venkovní třídy" v části 3, výkaz výměr "VV_Nábytek_Truhlářskávenkovní učebna.xlsx". Upřesnění pracovní desky, deska není vůbec specifikována, typ desky má výrazný vliv
na nabídkovou cenu a možný okruh uchazečů o veřejnou zakázku.
V souvislosti s výše uvedenými dotazy žádáme o posunutí termínu podání nabídek.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
ad. 1) Deska katedry je MDF laminovaná s dekorem buku, kdy poslední průhledná ochranná vrstva - overlay
chrání desku před opotřebením (viz Technické specifikace). Hrana desky ošetřená ABS 2 mm.
ad. 2) Deska venkovního stolu o tloušťce 12 mm, kompaktní deska vysoce odolná vůči vlhkosti, vodě, teplu,
slunci, ale také vůči chemikáliím.
Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodloužil, viz Změna a doplnění zadávací dokumentace - Změna
20220713.

V Karlových Varech dne (dle elektronického podpisu)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing.
Daniel
Riedl
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