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

Rekonstrukce dětských hřišť v katastru Bojanova
Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov
veřejná zakázka na dodávku
veřejná zakázka malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení podle zákona)

a) Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

Městys Bojanov
Bojanov 18, 538 26 Bojanov
00269867
CZ00269867
Milan Michálek, starosta městyse
+420 725 091 029
bojanov@bojanov.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 ustanovením § 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 dodávku s názvem „Rekonstrukce dětských hřišť v katastru
Bojanova“.
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Dotaz č. 1
V položkovém rozpočtu jsou uvedeny dvě šplhací sestavy a v Technické specifikaci herních prvků je
uveden pouze jeden popis – III. Šplhací sestava 10 modulů. Jedná se tedy o stejný prvek, který bude
dodán v počtu 2ks?
Odpověď:
Ano, jedná se o jeden prvek, který bude dodán v počtu 2ks.
Dotaz. č. 2
V položkovém rozpočtu je uvedena dopadová plocha, která je uvedena v Technické specifikaci herních
prvků – XV. Dopadová plochy zatravňovací deska. V položkovém rozpočtu je výměra 25ks. Dle výběru
prvků, které mají výšku pádu větší než 1m, je mnohem větší předpoklad
celkové dopadové plochy.
Jedná se o prvky: workoutová sestava, šplhací sestava (2ks?), trojhrazda. Můžete toto přesněji
specifikovat –vysvětlit?

Odpověď:
U položky dopadové plochy došlo k nedorozumění v měrné jednotce, nejedná se o počet kusů, nýbrž
o m2.
Šplhací sestava bude ukotvena do stávající plochy – kačírku.
Pod workoutovou sestavou dopadová plocha není řešena.
Dopadová plocha v celé své ploše 25 m2 bude tedy použita pod trojhrazdu.

Ve Zlíně, dne 21.7.2021

Zadavatel:

Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov

Statutární zástupce zadavatele:

Milan Michálek, starosta městyse

Zástupce zadavatele:

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

RNDr.
Roman
Kašpar

Digitálně podepsal
RNDr. Roman
Kašpar
Datum: 2021.07.21
12:23:38 +02'00'
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Podpis osoby jednající za zadavatele

