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Znění dotazu 

From: xxxxxxxxxxxxxxx  

Sent: Tuesday, March 7, 2017 3:49 PM 

To: zsvmivancice@seznam.cz 

Cc: xxxxxxxxxxxxxxx 

Subject: Dotazy k výběrovému řízení 

 
Dobrý den, 
máme zájem ucházet se ve vaší škole o zakázku na dodávku nábytku. 
Jsme firma zabývající se dodávkami školních interiérů v regionu ( viz. reference ZŠ region JM 
v příloze ). 
  
K zadávací dokumentaci máme následující dotazy : 
1.) V bodě 3. “Předpokládaná hodnota zakázky” 
Je max. přípustná částka opravdu 310.000,- s DPH ? 
Nejedná se o cenu bez DPH? 
  
2.) V bodě 3. “Podrobné vymezení předmětu zakázky” 
Rozměry požadované skříně nejsou přesně specifikovány. 
Není jasné, zda výška skříně 160cm je vč. soklu nebo bez soklu? 
Je možné požadovaný počet míst ( 198 ) dodat ve formě trojmístných, tedy třídveřových 
skříněk? 
Tím by se snížila celková cena zakázky !? 
  
3.) V bodě 4. “Doba a místo plnění veřejné zakázky” 
V tomto bodě je uvedeno, že “ukončení realizace veřejné zakázky do 7 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy”. 
Ve smlouvě je ale uvedeno reálnější plnění do 3 týdnů od podpisu smlouvy. 
Který termín plnění je tedy platný ? 
  
  
Jestli si mohu dovolit poznámku, tak nejvíce mě zaráží v té zadávací dokumentaci cena!! 
Pokud by se mělo dodržet zadání tak to vychází asi takto : 
99ks ... Skříň dvoudveřová 160x80x50 na kovovém soklu s roštem pro obuv, 2ks police+3 
háčky/místo, cena 2.800,- s DPH 
8ks ... Stůl kancelářský 120x60x76 vč. 4-zásuvkového kontejneru s centrálním zámkem 
zásuvek, cena 4.000,- s DPH 
Cena celkem ... 309.200,- s DPH 
V této ceně musí být již zahrnutá doprava, roznos po budově, usazení a sešroubování do řad 
!! 
Dle mých téměř 15-ti letých zkušeností z oboru je to nereálná cena. 
Shodli jsme se dnes ve stolárně, že za cenu 2800,- s DPH/ks se to nedá kvalitně vyrobit. 
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Děkuji předem za dodatečné informace. 
Přeji hezký den, 
  

Znění odpovědi 
Odpovězeno dne 8. 3. 2017 v 9.00 

 
Dobrý den, 
těší nás váš zájem. Zasílám odpověď na Vaše dotazy. Kopii této odpovědi rovněž rozesílám 
ostatním osloveným uchazečům a uveřejňuji ji na webu 
https://www.zsvm.cz/?page_id=33226.  
S pozdravem 
Mgr. Pavel Procházka 
ZŠ V. Menšíka 
Růžová 7 
664 91 Ivančice 
 
  
K zadávací dokumentaci máme následující dotazy : 
1.) V bodě 3. “Předpokládaná hodnota zakázky” 
Je max. přípustná částka opravdu 310.000,- s DPH ? 
Nejedná se o cenu bez DPH? 
Odpověď: ano. Cena uvedená v zadávací dokumentaci je konečná vč. všech nákladů. 
Dodavatel k žádosti dokládá krycí list nabídky. 
  
2.) V bodě 3. “Podrobné vymezení předmětu zakázky” 
Rozměry požadované skříně nejsou přesně specifikovány. 
Není jasné, zda výška skříně 160cm je vč. soklu nebo bez soklu? 
Je možné požadovaný počet míst ( 198 ) dodat ve formě trojmístných, tedy třídveřových 
skříněk? 
Tím by se snížila celková cena zakázky !? 
 
Odpověď: Vítěz soutěže dodá a nainstaluje 99 bloků šatních skříněk (pro 198 žáků naší školy). Jako 

výchozí jsou brány současné skříňky. Blokem se rozumí vyfotografovaná část. Má jedny dveře 
a splňuje podmínky  

 každé úložné místo musí obsahovat 3 háčky na zavěšení ošacení  

 úložná místa v horním patře musí být ošetřena tak, aby vlhkost z uložené obuvi 
nemohla poškodit matriál skříňky 

 zamykání úložných prostor bude uzpůsobeno použití visacích zámků  

 úložná místa budou opatřena otvory k odvětrání  

https://www.zsvm.cz/?page_id=33226


Základní  škola  Vladimíra  Menšíka Ivančice, okres  Brno – venkov 
Růžová 7, 664 91 Ivančice               

Web: www.zsvm.cz                                                                                                                          

Zadavatel připouští použité materiály korpus z laminované dřevotřískové desky je v 
dezénu, hrany ABS. Korpus může být dodán v jedné barvě (ideálně bílé) dvířka pak 
jednobarevná. Dodavatel musí nabídnout min 3 barevné varianty dvířek  

 
Jestli je blok v trojmístné nebo dvojmístné skříňce nehraje roli. Není možné manipulovat 
s cenou. Zásadní je, aby byl jeden blok pro dva žáky. A celá šatna se vešla do místnosti 
šatny o rozměrech 8,5 x 6 m. 
 
 Rozměry fotografovaného otevřeného bloku skříňky šířka 38 cm, výška 160 cm, hloubka 
50 cm. Výška kovového soklu 17 cm. Výška vyfotografovaného bloku vč. soklu je 177 cm.  

 
 
  
 
 
3.) V bodě 4. “Doba a místo plnění veřejné zakázky” 
V tomto bodě je uvedeno, že “ukončení realizace veřejné zakázky do 7 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy”. 
Ve smlouvě je ale uvedeno reálnější plnění do 3 týdnů od podpisu smlouvy. 
Který termín plnění je tedy platný ? 
 
Odpověď: je skutečně nevhodně definovaný. Dodávku je možné realizovat v měsících 
červenec a spren.  
  
Jestli si mohu dovolit poznámku, tak nejvíce mě zaráží v té zadávací dokumentaci cena!! 
Pokud by se mělo dodržet zadání tak to vychází asi takto : 
99ks ... Skříň dvoudveřová 160x80x50 na kovovém soklu s roštem pro obuv, 2ks police+3 
háčky/místo, cena 2.800,- s DPH 
8ks ... Stůl kancelářský 120x60x76 vč. 4-zásuvkového kontejneru s centrálním zámkem 
zásuvek, cena 4.000,- s DPH 
Cena celkem ... 309.200,- s DPH 
V této ceně musí být již zahrnutá doprava, roznos po budově, usazení a sešroubování do řad 
!! 
Dle mých téměř 15-ti letých zkušeností z oboru je to nereálná cena. 
Shodli jsme se dnes ve stolárně, že za cenu 2800,- s DPH/ks se to nedá kvalitně vyrobit. 
  
Děkuji předem za dodatečné informace. 
Přeji hezký den, 
  
 


