VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zakázka:
Zadavatel:
Druh zakázky:
Způsob zadání:

Výstavba dětského hřiště v obci Nová Telib
Obec Nová Telib, Nová Telib 9, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě
veřejná zakázka na dodávku
veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona)

a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Obec Nová Telib
Nová Telib 9, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě
00508951
Ing. Jan Hájek, starosta
obec@nova-telib.cz

Název zástupce zadavatele
Sídlo zástupce zadavatele:
IČ:
DIČ:
E-mail:

regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
03624625
CZ03624625
tender@regiozona.cz

Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací
dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba
dětského hřiště v obci Nová Telib“.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Dotaz č. 1
U dopadových ploch z kačírku - herní sestavy a trojhoupačky bych potřeboval spočítat obvod, já to
z fotek nepoznám a tomu přizpůsobit velikost kačírku v m2, prosím tedy o sdělení obou rozměrů obvod a kolik kačírku k čemu.
Nerozumím oplocení - mají tam dřevěné oplocení + branku, ale ještě i drátěné oplocení. V tom
položkovém rozpočtu to taky není moc jasné, dejte mi vědět. U toho oplocení potřebuji zjistit kolik
metrů a jakého oplocení. V technické specifikaci je uvedeno: dřevěné oplocení, délka plotu 10 m +
branka a potom ještě chtějí klasický plot - oplocení vysoké
3 m- pletivo, sloupky a příslušenství, délka plotu 22 m. V položkovém rozpočtu to mají ale uvedeno
ale jako oplocení dětských hřišť a pískovišť 5 ks - kolik teda dát metrů? A oplocení 1 ks - taky nevím,
kolik m tedy napočítat?
Odpověď:
Kačírek na celou plochu:
Velikost plochy trojhoupačky:

Velikost plochy věž. sestavy:

Oplocení dětských hřišť a pískovišť (ks) 5
Branka k oplocení (ks) 1
Oplocení (ks) 1
příslušenství, délka plotu 22 m)

(5x dvoumetrové panely - dřevěné oplocení = 10 bm)
(1x metrová branka)
(1ks znamená celek: pletivo-výška 3m, sloupky a

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Ve Zlíně, dne 23.3.2022

Zadavatel:

Obec Nová Telib, Nová Telib 9, 294 06 Březno u Mladé

Statutární zástupce zadavatele:

Ing. Jan Hájek, starosta obce

Zástupce zadavatele:

regiozona s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
Digitálně podepsal

RNDr. Roman RNDr. Roman Kašpar
Datum: 2022.03.23
Kašpar
13:43:20 +01'00'
………………………………………………………

podpis osoby jednající za zadavatele

