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Veřejná zakázka:

Dodávka nábytku pro LS Hořice

Evid. č. VZ:
Zadavatel:

099/2017/003
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 2
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), tímto v souladu s § 98 zákona, resp. § 99 zákona, poskytuje vysvětlení
zadávací dokumentace, případně informuje o provedené změně či doplnění zadávací dokumentace.
Toto vysvětlení/doplnění/změna zadávací dokumentace (dále též
dokumentace“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.

jen „vysvětlení zadávací

V zájmu zachování přehlednosti zadavatel poskytuje v tomto dokumentu i všechny již dříve k výše
uvedené veřejné zakázce poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.
Vysvětlení zadávací dokumentace jsou v tomto dokumentu primárně řazena podle data poskytnutí a
sekundárně podle data obdržení dotazu (žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace). Tzn.,
že nejprve jsou uvedena již dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace a až poté tímto
dokumentem nově poskytovaná vysvětlení zadávací dokumentace.
Číslo
položky
1.

Znění dotazu / Znění dodatečné informace
žádost o vysvětlení doručena 16. 03. 2017
Dotaz č. 1
V zadávací dokumentaci a ceníku je u pracovních stolů popis „kovová podnož tvar Y“ ve
výkresech je pak znázorněna podnož standardní „4-nohá“. Z našeho pohledu je to trochu
nesoulad. Jaké podnože máme nacenit ?

Odpověď:
U položek S1, S2, S3, S4, S5, S8, S9, S10 a S11 zadavatel požaduje dodání a nacenění stolů
s kovovou podnoží tvaru Y dle zadávací dokumentace a přílohy č. 2 závazného vzoru
smlouvy - Ceník. Obrázky použité ve výkresové části projektové dokumentace mají pouze
ilustrativní charakter.
2.
Nové

Žádost o vysvětlení doručena 17. 3. 2017
Nerad bych, aby došlo k nějakému nedorozumění, ale podnož tohoto tvaru není u pracovních
stolů zcela obvyklá, můžete nám tedy prosím zaslat foto či výkres podnože tvaru Y jaký
požadujete.
Odpověď:
Kovová podnož tvaru Y může vypadat například viz obrázek č. 1, zadavatel však připouští i jiná
řešení, bude-li zachován požadovaný tvar podnože.
Obrázek č. 1

Ing. Lenka Zahálková
vedoucí odbor zadávání veřejných zakázek
Lesy České republiky, s. p.

