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Vysvětlení zadávací dokumentace IV
Informace o zadavateli:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
70888337

Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

Domov pro seniory Hustopeče – vybavení interiéru a exteriéru

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 1. 6. 2021 následující
vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:
Dotaz č. IV/1:
„Dotazy k technické specifikaci.
Položka T053
Název

exteriérový set na střešní terasu, jídelní kruhový do venkovního prostředí

Rozměr

průměr 800 x 740 mm

Materiál

LTD desky, ABS hrany, BUK

Popis

• Průměr stolu 1300 mm
• Výška stolu 600 mm
Exteriérová sestava skládající se z zahradních jídelních křesel a masivního stolu z
certifikovaného recyklovaného teakového dřeva. Křeslo dokonale nabízí
dostatečný prostor pro pohodlné sezení. Výplet s imitací vzhledu dřevěných prutů.
Křeslo je robustní a velmi pohodlné. Materiál: křeslo konstrukce křesla hliníková
slitina, výplet z umělého ratanu, stůl recyklovaný teak masiv, rozměry: křeslo 68 x
90 x 72 cm, průměr stolu 130 cm, barva: žíhaná šedá (zanzibar grey). Součásti
sestavy: 1 stůl, 4x křeslo.

V popisu jsou uvedeny rozdílné rozměry.
Dotaz: Které rozměry platí? V případě, že platí druhé rozměry, je výška stolu 600 mm správná?
Položka T082
Název
IČ
708 88 337

Komoda se zásuvkou mezi lůžky
DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Rozměr

1100x450x520

Materiál

BUK - lamino

Popis

Komoda na ukládání drobných věcí. Jsou vyráběny pomocí lepených spojů z
laminovaných dřevotřískových desek o tloušťce 18 a 25 mm s ABS hranami.
Poličky ve středním poli, na kraji uzavíratelné skříňky, nebo jejich vzájemná
kombinace poskytuje každému dostatečné místo pro osobní věci. Otevření dveří
do úhlu větším než 90° umožňuje snadný přístup k uloženým věcem i pro
vozíčkáře.

Z popisu není jasné, jestli má mít komoda zásuvky nebo otevřené police.
Dotaz: Má komoda obsahovat zásuvky?
Položka T080 a T081 – komody.
Dle popisu jsou hodně široké (160 a 120 cm).
Dotaz: Je možné tyto komody dodat se svislou dělící příčkou uprostřed?
Položka T090
Název

lampičky na noční stolek

Rozměr

510x480x890

Materiál

BUK – lamino

Popis

Výška [mm]: 560
Délka [mm]: 360
LED žárovka s paticí G9 a barvou světla studená bílá, výkon žárovky je 2,6 W.
Obsahuje 23 kusů SMD 2835 diod. Světelný tok žárovky 315 lumenů.
Patice: G9
Barva: lesklý chrom, Materiál: kov, plast

V popisu jsou uvedeny rozdílné rozměry a rozdílné materiály. Předpokládám, že došlo jen k chybě při
kopírování a platí ty druhé rozměry.
Dotaz: Opravdu zadavatel požaduje lampičku na noční stolek vysokou 560 mm s průměrem cylindru
360 mm?“
Odpověď na dotaz č. IV/1:
K položce T053 zadavatel upřesňuje, že položka má být dodána v následující provedení – rozměry
položky jsou: průměr stolu 800 mm, výška stolu 740 mm.
K položce T082 zadavatel upřesňuje, že uvedená položka má být v souladu s názvem položky dodána
v takovém provedení, které obsahuje zásuvku, a to ve středním poli.
K položce T080 a T081 – komody zadavatel uvádí, že položky lze dodat v provedení se svislou dělicí
příčkou.
K položce T090 zadavatel upřesňuje, že položka má být dodána v následující provedení – rozměry
položky jsou výška: 560 mm, délka: 360 mm, materiál: kov, plast.
S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
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