
 

 

strana 1/2    

bankovní spojení: Fio banka, a.s.                 kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.  
číslo účtu:              2800077160 / 2010                   Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava  
IČ:                          286 31 595   telefon:                 + 420 774 883 284 
web:                       www.dobrazakazka.cz  e-mail:                   info@dobrazakazka.cz  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Dodávka interiérového vybavení ZŠ a MŠ v Dolní 
Lomné (opakované zadání) 

Druh zakázky Dodávka 

Název dotačního titulu Přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy ZŠ 

142018_310_00010 (v rámci programu MŠMT – 133 310 

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 
zřizovaných územně samosprávnými celky) 

CPV 

Termín pro podání nabídek 

39160000-1 - Školní nábytek; 39161000-8 - Nábytek pro 

mateřské školy 

6. 9. 2018 do 15:00 hodin 

 

Název zadavatele Obec  Dolní Lomná 
Adresa zadavatele Dolní Lomná  164 , 73991 Dolní Lomná 

IČ zadavatele 00535966      

Právní forma  801 - Obec 
Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Renata Pavlinová, starosta obce 

Tel. kontakt + 420 558 358 720 

URL zadavatele http://www.dolnilomna.eu/ 

Zastoupen dle § 43 zákona 

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   

Adresa zástpce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 
Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava 
2018-08-29 

 
 

Zadavatel Obec  Dolní Lomná prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky poskytuje následující vysvětlení zadávací 

dokumentace k předmětné zakázce.  

Dotaz: 

Povlečení jednobarevné nebo s dětským motivem - můžeme zaslat vzorky, barevné rozlišení - kluk 
/holka možná i látka s motivem pro holky a pro kluky nebo jednobarevná/ 

Odpověď: 

Povlečení s neutrálním dětským motivem (např. krteček) bez rozlišení – kluk/holka.  

Dotaz: 

Teepee s okénkem, s možností postavení i venku - nepromokavá varianta - stanovina, nebo jen do 
interieru 

Odpověď: 

Jedná se o interiérové teepíí s okénkem.  

Dotaz: 

http://www.dolnilomna.eu/
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Sedací vaky - jsou 3 tvary - varianty - taburetky, tvar Loďka a Obrácený polštář. Požadavek na 
materiál koženka nedoporučuji - velmi brzo se vrchní strana opotřebuje a začne loupat - v přijatelné 

ceně kvalitní koženka není. Velmi se osvědčila pevná látka tzv. kočárkovina s vysokou pevností a s 
gramáží 200g/m2 , ošetřená impregnací s velmi jednoduchou údržbou. 

Odpověď: 

U sedacích vaků zadavatel požaduje 2 ks ve variantě taburetky a 2 ks ve variantě obrácený polštář. 
Materiál zadavatel požaduje kvalitní koženku případně umožňuje nahradit tzv. kočárkovinou s vysokou 

pevností a gramáží 200 g/m, impregnovanou.  

Zadavatel dále opravuje přepis v zadávací dokumentaci – str. 3 – správný text: 

Lhůta doručení nabídky:  do 6. 9. 2018 do 15:00 hodin, čas podatelny - níže uvedeného místa 

doručení. 

 

 

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  

 

 


