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Dodatečná informace č.1 – Odpovědi na dotazy v rámci výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu:
Rekonstrukce dětského hřiště „Nové Borovičky“ – nová výzva
Dotaz účastníka č. 1:
Otázka č. 1
Roční kontrola, má být z naší strany nebo od nezávislé certifikované osoby?
Odpověď zadavatele:
Roční kontrola má být provedena nezávislou certifikovanou osobou.
Otázka č. 2
V položkovém rozpočtu máte uvedenou dopadovou plochu pouze pro Gymnastický prvek. Dle zadání
potřebuje dopadovou plochu z kačírku i Herní sestava, jelikož má výšku volného pádu nad 1m díky
houpačce.
Odpověď zadavatele:
Pakliže účastník nabídne takový prvek, který má dle norem jiné nároky na dopadovou plochu, než
původně předpokládal zadavatel nebo příslušná norma, je třeba, aby náklady na úpravu dopadové
plochy zahrnul účastník do ceny daného prvku a počítal ve své nabídce s tím, že tato plocha bude
z jeho strany upravena tak, aby byly všechny prvky předány zadavateli v takové podobě, která ze
strany zadavatele nebude vyžadovat žádné dodatečné náklady ani úpravy.
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Dotaz č. 3
Bylo by možné zaslat orientační podobu Cvičebního prvku?
Odpověď zadavatele:
Podoba cvičebního prvku je zcela na kreativitě účastníka s tím, že musí obsahovat minimálně
požadované části, které jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem známým účastníkům a zároveň zveřejněny na webu zadavatele.

S pozdravem
Mgr. Petr Židek, MPA
v. r.
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