VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:

Výstavba požární zbrojnice - Skalná
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137
P17V00004512

Identifikační údaje zadavatele
název:
sídlo:
IČ:
právní forma:

Město Skalná
Sportovní 9, 351 34 Skalná
00254231
obec

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:
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
Žádáme o upřesnění výkazů výměr:
Pol.č.224 Vysoušeč obuvi – specifikace?
Pol.č.223 Sušící skříň – specifikace?
Pol.č.225-227 Kuchyňské linky, vybavení – materiál + specifikace?
Pol.č.228 Vestavěná skříň – materiál, rozměry?
Pol.č.169,171,222 Nápis na fasádu – materiál, rozměry?
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Pol. č. 224 Vysoušeč obuvi – pracuje na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn
do obuvi pomocí tvarovaných háků, počet háků min. 18, zdroj elektrika Příklad:

Pol. č. 223 Sušící skříň – pracuje na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu uvnitř sušící skříně,
kapacita min. 4 oděvy, zdroj elektrika. Příklad:
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Pol. č. 225 – 227 Kuchyňské linky – provedení s odolným skeletem, materiál laťovka s voděodolnou
povrchovou úpravou; pracovní desky laminátové (tl. laminátové vrstvy min. 0,7 mm), tloušťka 40 mm,
hloubka min. 600 mm; skladba spodních skříněk - 30 % šuplíky, zbytek policové s dvířky a příprava pro
vestavěné spotřebiče (spotřebiče nejsou předmětem plnění), výška spodních skříněk po pracovní desku cca
900 mm; horní skříňky policové s dvířky, po celé délce spodní části, výška min. 600 mm; nábytkové kování a
pojezdy šuplíků s deklarovanou životností min. 20 let, nebo testováno min. na 30 000 cyklů, veškeré kování
s tlumiči dovírání. Dřezy jsou uvedeny v části ZTI (pol. č. 60). Polohy a běžné délky jsou patrné
z přiloženého půdorysu 1. NP.
Pol. č. 228 Vestavěná skříň – provedení s odolným skeletem, materiál dřevo, laťovka, dřevotříska, lamino ...,
rozměry (hxšxv) 440 x 5330 x 2700 mm, do výšky 900 mm uzavíratelné skříňky zbytek otevřené police 3x,
nábytkové kování s deklarovanou životností min. 20 let, nebo testováno min. na 30 000 cyklů, veškeré
kování s tlumiči dovírání. Poloha patrná z přiloženého půdorysu 1. NP.
Pol. č. 169, 171, 222 Nápis na fasádu – materiál ocelový plech, černá+bílá barva, výška písma 650 mm na
hlavní budově a 600 mm na věži, hloubka 100 mm. Styl a poloha dle výkresu pohledu jih.

Ve Skalné, dne 12. 7. 2017
Ing. Jana Jiřinová
vedoucí odboru správy majetku a investic
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