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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Stavební úpravy jídelny Matičního gymnázia Ostrava 

Druh zakázky Stavební práce 

CPV 45214200-2 

Prohlídka místa plnění 16. 6. 2017 od 8:00 hodin se srazem před vstupem do objektu 

gymnázia 

Termín pro podání nabídek 30. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)  

 

Název zadavatele Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 
Adresa zadavatele Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava 

IČ zadavatele 00842761 
Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy 

Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00842761 
URL zadavatele http://www.mgo.cz 

 

Zastoupen  

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zástupce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 
Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava 
2017-06-26 

 

Zadavatel Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše 
uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  

 

Dotaz: 

Prosíme o určení  - bližší popis níže uvedené položky a kam se bude montovat?? 

Dod+mont vestavěná sestava pevně kotvených žákovských židlí vč. dopravy ks 100,00000 

Odpověď: 

Zhotovitel může použít výrobek jakéhokoliv výrobce sestavy pevně kotvených stolů+židlí při zachování 
požadovaných parametrů dle projektu. Jako příklad pevně kotveného nábytku uvádíme např. typ 

Canteen ARM, který požadované parametry splňuje. Pevně kotvený nábytek se bude montovat do 

jídelny, ve výkrese 04- 1.NP-nový stav je rozkreslen počet stolů i počet židlí (těch je 100 ks) 

Při prohlídce místa plnění vyvstaly tyto dotazy: 

Dotaz: 

Z jakého důvodu je vyžadováno dvojsklo ve vnitřních prostorách? 

Odpověď: 

Je požadováno z hlediska snížení hluku mezi jednotlivými prostorami.  

Dotaz: 

Ventilátor z výdejny – jak bude přesunut vč. přívodu el.? 
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Odpověď: 

Bude přesunut ventilátor, přesouvá se do okna shodné velikosti. Přívod k němu bude nový, je zahrnut 

v části elektroinstalace 

 

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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