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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 
 

Veřejná zakázka s názvem „Renovace chemické laboratoře“ zadávaná zadavatelem  
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 535/22, IČ: 70837783 v rámci projektu: 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000973 v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. 
 
 
 
Na základě prohlídky místa plnění, zjištění zadavatele a dalších doručených dotazů vyvstaly 
následující dotazy a připomínky, které tímto zadavatel uveřejňuje v souladu s čl. 13 Výzvy 
k podání nabídek včetně následujícího vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek. 
 
 
Dotazy a připomínky: 
 
 
K části č. 1 veřejné zakázky – Dodávka nábytku 

 
a) Jaké kovové konstrukce laboratorních stolů, mycích stolů a polic požadujete? 

Kovové konstrukce musí být jackelové (40×20 mm) s komaxitovou úpravou. 
 

b) Jaký máte požadavek na tloušťku laminovaných desek, které krytují stoly a rozvody? 
Tloušťka laminových desek krytujících stoly a rozvody musí být minimálně 18 mm.  
 

c) Požadujete, aby krycí desky byly vloženy do uzavřených kovových konstrukcí nebo stačí 
pouze z vnějšku na konstrukci přišroubovat? 
Krycí desky musí být vloženy do uzavřených kovových konstrukcí.  
 

d) Desky mohou být olepené obyčejným lepidlem nebo požadujete voděodolně lepené ABS 
hrany PUR? 
Požadujeme voděodolné lepené ABS hrany PUR. 
 

e) Kovové konstrukce mají ležet na podlaze? 
Požadujeme rektifikační nožky, aby byla minimálně 30mm mezera mezi podlahou  
a konstrukcí stolu.  
 

f) Jakou požadujete minimální tloušťku desek pod dlažbou stolů? 
Minimální tloušťka desek pod dlažbou stolů musí být 25 mm. 

 
g) Jaké mají být rozměry a další specifikace skříňky do laboratorního oboustranného stolu  

se zásuvkou a dvířky? 
Korpus do laboratorního oboustranného stolu musí být z laminované dřevotřísky 
v horní části se zásuvkou na plnovýsuvech a ve spodní části prostor na pomůcky 
s dvířky (dvě stavitelné poličky). Pod pracovní deskou konstrukce stolu. Zásuvka 
š116 × h50 × v16,4 cm. Dvířka pod zásuvkou š58 × v65 cm (velikost na polovinu 
zásuvky, zarovnání dvířek  6× vlevo a 6× vpravo) 
 

h) Bude spodní skříňka pod mycím stolem? (položka Laboratorní žákovské mycí pracoviště 
oboustranné) 
Samostatná spodní skříňka pod mycím stolem není součástí předmětu veřejné 
zakázky a nebude tak dodavateli naceněna. 
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i) Máte požadavek na tloušťku laminovaných desek, ze kterých mají být skříňky a skříně? 
Tloušťka laminových desek skříněk a skříní musí být minimálně 18 mm. 

j) Můžou být hrany skříněk a skříní olepené obyčejným lepidlem nebo požadujete vodě 
odolně lepené ABS hrany PUR? 
Požadujeme voděodolné lepené ABS hrany PUR. 

k) Mají být korpusy skříněk olepené 0,5mm ABS hranou a dvířka 2mm hranou ABS, včetně 
všech hran i u skel? 
Korpusy skříněk musí být olepené 0,5mm ABS hranou a dvířka 2mm hranou ABS, 
včetně všech hran i u skel. 

l) Mají být poličky ve skříních s možností výškového přestavení? 
Poličky musí být ve skříních s možností výškového přestavení a vrtány po celé 
výšce skříní. 

m) Mohou být záda skříní ze dvou částí nebo v celku? 
Záda skříní musí být vcelku. 

n) Májí být zásuvky ve skříňkách celé z lamino desek? 
Zásuvky ve skříňkách musí být celé z lamino desek maximální tloušťky 18 mm. 
 

o) upřesnění parametrů magnetické tabule 
a) Požadujete pojezdovou, keramickou magnetickou tabuli? 
Keramickou magnetická tabuli požadujeme nepojezdovou. 
 
b) Jakou požadujete kvalitu keramiky magnetické tabule?  
Požadovaná kvalita keramické tabule musí být minimálně e3 nebo P3. 
 
c) Jakou tloušťku keramické tabule požadujete? 
Požadovaná tloušťka keramické magnetické tabule musí být minimálně 20 mm. 
 
 

 
K části č. 2 veřejné zakázky – Dodávka přístrojového vybavení 
 

p) S jakými látkami se bude pracovat na pracovišti u bezodtahové digestoře? 
Bezodtahová digestoř bude využívána pro běžné školní laboratorní práce v chemii 
a pro analýzu materiálů používaných v polygrafii a pro restaurování papíru 
a muzejních předmětů z kovu, dřeva a přírodních materiálů. Z hlediska látek 
používaných v rámci školních laboratorních prací se jedná zejména o organické 
a kyselé výpary, formaldehyd, amoniak a aminy. 

 
 
K části č. 3 veřejné zakázky – Stavební úpravy 
 

q) V jakém stavu jsou rozvody elektroinstalace? 
Součástí zadávacích podmínek není projektová studie, ani rozkres rozvodů, tedy 
zadavatel nedisponuje požadovanou informací. Dodavatelé se však mohou 
zúčastnit prohlídky místa plnění. 

r) Jsou dveře (a kovová zárubeň) do kabinetu součástí rekonstrukce? 
Dveře a zárubeň do kabinetu nejsou předmětem této veřejné zakázky. 

s) Je stávající osvětlení součástí rekonstrukce? 
Stávající systém osvětlení není předmětem této veřejné zakázky.  

t) Jsou kovové jekly na stěně nad okny součástí předmětu veřejné zakázky? 
Kovové jekly (po původním systému zatemnění oken) nejsou předmětem této 
veřejné zakázky. Do doby započetí prací na veřejné zakázce budou kovové jekly 
odstraněny a dodavatelé je tak nebudou v nabídkách nijak zohledňovat. 
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Zadavatel učinil součástí zadávacích podmínek vše potřebné. Projektovou dokumentaci ani 
rozkres rozvodů nemá k dispozici. Předmět veřejné zakázky je stanoven v plném rozsahu ve 
Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, a to v potřebných podrobnostech. 
 
 
Zadavatel je připraven organizovat případnou prohlídku místa plnění. Například za účelem 
celkového zhodnocení stavu místnosti, provedení sondy podlahy, kontroly rozvaděče elektřiny 
a přívodu plynu, zjištění stavu rozvodů vody a odpadů. Prohlídka místa plnění je možná 7. 5. 2020 
v 10.00 na základě případné žádosti dodavatele zaslané kontaktní osobě zadavatele Daně 
Dusilové na e-mail: dusilova@hellichovka.cz nebo na tel.: +420 777 818 808. 
 
 
Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak prodloužena a končí dne 18. 5. 2020 ve 12.00 hodin. 
 
 
Zadavatel pro úplnost konstatuje, že v ostatních bodech se zadávací podmínky nemění.  
 
Zadavatel upozorňuje, že předmět veřejné zakázky je specifikován výlučně v příloze č. 1 
Výzvy k podání nabídek, a to pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Zadavatel upozorňuje 
dodavatele, že jsou povinni nacenit všechny položky uvedené v příloze č. 1 výzvy pro 
příslušnou část veřejné zakázky. Pokud dodavatel nenacení všechny tyto položky, anebo 
naopak nějakou položku přidá, bude z výběrového řízení vyloučen. 
 
 
Přílohu tohoto vysvětlení zadávacích podmínek tvoří aktualizovaná příloha č. 1 výzvy k podání 
nabídek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 4. 5. 2020 
 
 
     ……………………………………….. 
 

   Radek Blahák, ředitel školy 
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