Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka
„Park u MŠ Hony za Kukýrnou, Tišnov“
Identifikační údaje o zadavateli

Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupené:
Druh veřejné zakázky:
Limit veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Město Tišnov
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
002 82 707
Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Veřejná zakázka na stavební práce
Podlimitní veřejná zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotazy od uchazeče ze dne 11. 6. 2020:
Prosíme o upřesnění položek s ozn. 767 sub.01-06 - mobiliář. V technické zprávě jsou
vyobrazeny jen některé prvky bez rozměrů. Prosíme o konkrétní rozměry a vyobrazení všech
jednotlivých prvků mobiliáře.
Odpověď zadavatele:
V TZ je toto znění k fotkám v příloze: "Budou použity výrobky z akátového dřeva / v typových
prvcích kovová pevná kostra a sedací rošt s opěradlem akátové dřevo/."
Důležité je, že nejde o atypy, ale běžné výrobky, bez barevných nátěrů, v přírodním tónu
dřeva. Velikost klasická pro lavice, rozměr od 1650 do1806 mm délky, šíře včetně opěradla
cca 650 mm / typové výrobky se pohybují v tomto rozmezí většinově/. Velikost stolu bývá
vždy řešena v závislosti s délkou lavice, bude úměrná velikosti lavice. Např. při délce lavice
1806 mm, bude stůl do cca 1600 mm. atd. Parková křesla jsou zkrácené lavice vybraného
typu, obvyklý rozměr je cca 650 x 600 mm. Jsou s opěradly, dtto lavice. U křesel je možné
použít výrobky s područkami, ale není to nutné.
Lavice L2 - liniová, je dřevěný trám, velikost je vypsaná v PD 2000 x 400 x 400, počítá se s
osazením na ocelové nízké prvky v betonových patkách tak, aby trám neležel na zemi, ale

levitoval cca 50 mm nad betonovým povrchem. Opět bez povrchových nátěrů, jen ošetření
proti houbové infekci přirodním olejem.
Nechtěli bychom přesnými rozměry předjímat jen určitý výrobek. prioritně jde o kvalitu a
stabilitu prvků. Je potřeba počítat se zabudováním mobiliářových prvků do betonových
plošek. Počítáme s vyvzorkováním mobiliáře před objednáním dodavatelem, odsouhlasením
vzorku investorem i AD.
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