
 
 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 

 

 
zadavatel:   Univerzita Palackého v Olomouci 

veřejná zakázka s názvem: Dostavba Teoretických ústavů LF UP - interiér 

ev. číslo v IS VZ US:  7202011005655 

 

 
Zadavateli byla dne 7. března 2012 doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k těmto zadávacím 
podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti o ně odešle zadavatel všem 
dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. 
 
 
Dotaz č. 1 

 
V souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám č. 2 (ze dne 29. 2. 2012) žádáme 
o informaci, co je předmětem plnění. Ve Vaší odpovědi č.2 uvádíte : „....předmětem plnění je pouze část 
B. Nábytek administrativní část a výuková část. Této části odpovídá výkaz výměr f1 -výkaz výměr nábytek 
administrativně výuková část....“ 
 
Výkaz výměr f1 nábytek administrativně výuková část obsahuje oddíly - STOLOVÝ NÁBYTEK (položky 
A.1.1-A.14.2), SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK (B.1.1 - B.46.1), SEDACÍ NÁBYTEK (C.1.1 - C.19.1.), OSTATNÍ NÁBYTEK 
(E.1.1. - E.19.1.). 
 
Naše otázka je, zda předmětem plnění jsou všechny tyto čtyři  oddíly (stolový, skříňový, sedací, ostatní 
nábytek) nebo jen oddíl SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK(položky B.1.1.-B.46.1.) 
 
Odpověď č. 1 

 
Postoj zadavatele v této věci zůstává konzistentní. Předmět plnění je vymezen ve výkaze výměr f1 – 
nábytek administrativně výuková část. Uchazeči ocení všechny položky uvedené v tomto výkaze výměr. 
Z výše uvedeného současně vyplývá, že předmět plnění zahrnuje všechny 4 oddíly (stolový, skříňový, 
sedací i ostatní nábytek). 
 
 
Dotaz č. 2 

 
Je součástí položky A18.1 bufet výdej prosklená chlazená vitrína? 

 
Odpověď č. 2 

 
Vitrína – atyp je součástí dodávky technologie stravování a není předmětem této veřejné zakázky. 

 
 

Dotaz č. 3 

 
Dotaz k položce A18.1. bufet výdej - zadní stěna občerstvení - je součástí nacenění i obklad kompozitním 
sklobetonem, pokud ano, kolik asi m2? 
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Odpověď č. 3 

 

Ano, součástí zakázky je i obklad kompozitním sklobetonem. Plocha cca 29 m2. 
 
 
 
 
V Olomouci, dne 12. března 2012 
 


