Zadavatel veřejné zakázky:
Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo zadavatele:

Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

IČ zadavatele:

00297593

DIČ zadavatele:

CZ00297593

Pověřená osoba:
Název:

Coworking Centrum s.r.o.

Sídlo:

Lidická 718/77, Brno 602 00

IČ:

29287782

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázky na stavební práce (§ 9 zákona)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení (§ 27 zákona)

Název veřejné zakázky:

„Stavba Radnice Petřvald“
Dodatečné informace č. 4

Zadavatel obdržel dne 15. července 2013 žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel tímto prostřednictvím osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které odesílá
uchazečům a současně je vyvěšuje na profilu zadavatele:
Dotaz: V projektové dokumentaci v SO 01 části stavební se ve výpisu zámečníka u pol. Z13 Z16 odkazuje na výkres č. 136. Tenhle výkres v projektové dokumentaci chybí. Prosíme o
doplnění.
Odpověď: při finalizaci výkresů bylo ve výpisech opomenuto přepsat výkres 136 za výkres 158. Uvedené
prvky Z13-Z16 jsou uvedeny na výkrese 158.

Zadavatel obdržel dne 15. července 2013 žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel tímto prostřednictvím osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které odesílá
uchazečům a současně je vyvěšuje na profilu zadavatele:
Dotaz: Záclony a závěsy (pol. 50-53 Interiér volný) obřadní síň – souvisí i s pol. 11-12 interiér
stavební:
- V položkovém rozpočtu je uvedeno záclona, závěs.
- V Technické zprávě je uvedeno žaluzie látková s potiskem zavěšené v hliníkové liště.
- Ve studii interiéru jednací síně - Okenní stínění - je navrženo v kombinaci blackout a
lehká tkanina jako systém posuvných textilních panelů. V obřadní síni není napsáno
vůbec nic, ale podle vizualizace je možné vidět závěs+záclonu.

Kterou z těchto tří variant máme počítat?
Není bližší specifikace – má vliv na ocenění položek??
Odpověď: zadavatel upřesňuje svoje požadavky takto:
Obřadní síň:
Závěs: s potiskem stylizovaných florálních motivů v barvách červená, béžová na bílém podkladu.
Materiál: 70% PES, 30% CO, raport: výška 63cm, šířka 68cm
Rozměr pro 1 ks : Šíře: 135 cm Výška 270 cm.
Šití horního lemu s řasící páskou výška 10 cm a 3 násobné řasení.
Celkem kusů závěsů: 8
Záclona: jemná hladká mušelínová záclona bílosmetanová barva bez vzoru.
Rozměr pro 1 ks: šíře 180 cm, výška originálu 290 cm se spodním zátěžovým lemem
Šití horního lemu s řasící páskou výška 10 cm a 3 násobné řasení.
Celkem kusů záclony: 8
Garnýž:
Dvou kolejnička je vyrobena z kvalitní dřevotřísky se zafrézovanou plastovou vložkou. Povrchová úprava je
bílá, maximální délka 5,2 m. Bude kotvena průběžně po celé délce.
Jednací síň:
Posuvná japonská stěna s motivem kruhů v barvách modrá, krémová
Materiál 100% polyester se samolepícím suchým zipem a 3 cm tunýlkem pro zátěžový profil
Dodávaný rozměr: 60 x 245 cm
Celkem kusů textilních stěn:
Kruhy 6 ks
Uni krémová 6 ks
Garnýž:
5 drážková kolejnička včetně vozíků, suchého zipu, spodního profilu, rychloupínacích prvků a koncovek.
Bude kotvena průběžně po celé délce pomocí mezistěnových nosníků.
Ovládání pomocí bílých kovových tyčí,
Materiál: kov v bílé barvě

Dotaz: 2./ Koberce: V Technické zprávě jsou koberce – viz obrázková dokumentace. Bohužel
pouze ke každé místnosti je tu doloženo pouze pár obrázků, ale žádný bližší popis
charakterizující požadovaný standard. Jen u zasedací místnosti je uvedeno „zátěžový koberec“.
Pro dostatečně podložené nacenění bychom potřebovali vědět, co tedy cenit a žádáme bližší
specifikaci, z níž bude možné spolehlivě odvodit cenovou hladinu.
Odpověď: zadavatel požaduje, aby navrhované koberce odpovídaly charakteru provozu v místnostech.
Zadavatel předpokládá intenzivní využívání místností a to jak ze strany veřejnosti, tak ze strany představitelů
a zaměstnanců města.

Zadavatel obdržel dne 17. července 2013 žádost o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel tímto prostřednictvím osoby
pověřené výkonem zadavatelských činností poskytuje níže uvedené dodatečné informace, které odesílá
uchazečům a současně je vyvěšuje na profilu zadavatele:

Dotaz: Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56
pro část B předložením vzorků materiálů, které budou použity pro dodávky. Zadavatel požaduje
předložení nejméně čtyř vzorků dřevotřískové desky, která bude použita pro zhotovení
nábytku. Vzorek bude mít rozměr nejméně 40x40 cm, přitom bude ze dvou stran použita
vhodná ABS hrana, ze dvou stran bude ponechán bez úpravy (bude vidět vnitřní skladba
materiálu). Jeden vzorek bude předložen v barvě buk v tloušťce 25 mm, další tři vzorky budou
v tloušťce 18 mm. Vzorky budou předloženy v těchto barvách: pinie , bílá se strukturovaným
povrchem, graphite grey (grafitová šedá) dle projektové dokumentace.
Náš dotaz :
-

u vzorku „bílá se strukturovaným povrchem“ se jedná o strukturu ST 2, 9, 18, 22 nebo
SM ?
na vyvzorkování je opravdu zapotřebí vzorek o rozměrech 40x40 cm?
jedná se o materiály, které nejsou u dodavatelů běžně skladem dodání v řádu týdnů
nebude dostačující vzorek např. v rozměrech A4 ?

Odpověď:
- zadavatel požaduje strukturu ST 18
- zadavatel tímto výslovně umožňuje, aby předložené vzorky byly předloženy v rozměru nejméně
20x20 cm

V Brně 18. července 2013
Za Coworking Centrum s.r.o.

Mgr. Jan Valoušek, jednatel

