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Veřejná zakázka:
„Dodávka mantinelů pro OSTRAVAR ARÉNU“ - vysvětlení ZD č. 1

Dne 5. 9. 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailové zprávy žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace. V souladu se zněním bodu 8.2. Zadávací dokumentace, Svazek 2
„Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky“ podává zadavatel v zákonné lhůtě
následující vysvětlení.
Dotaz č. 1
1.1. Mantinely
mantinel musí splňovat elasticitu konstrukce, která garantuje bezpečnost a malou
úrazovost, doloženo certifikátem
Dotaz: Jakým způsobem chcete doložit elasticitu mantinelu?
Odpověď č. 1
Zadavatel požaduje doložení elasticity konstrukce prostřednictvím certifikátu vydaného
akreditovanou zkušebnou.
Dotaz č. 2
1.3. Hráčské lavice (střídačky)
1.4. Box časoměřičů a trestné lavice
Horní madlo HDPEUV12
Dotaz: Je možné použít stejnou sílu madla jako je na ohrazení ledové plochy – tedy 10 mm?
Síla 12 mm je na hráčských boxech předimenzovaná, nejedná se o nosný, el designový
element.
Odpověď č. 2
Zadavatel sděluje, že u horních madel u hráčských lavic (střídaček) a boxu časoměřičů a
trestných lavic požaduje šířku madla minimálně 10 mm.
Dotaz č. 3
Podlaha – překližková deska
Dotaz: Je možné použít, namísto překližky, plastové desky o síle 18 mm?
Plastové desky jsou oproti překližce hygieničtější, snadněji omyvatelné a lépe se s nimi
manipuluje
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Odpověď č. 3
Namísto překližky je možné použít plastové desky o síle 18 mm.
Dotaz č. 4
1.5. Sledge hokej
Dotaz: Jedná se zde o kompletní sadu průhledných mantinelů (do prostoru střídaček a
trestných lavic), osazených atypickými vrátkami, kterou bude provozovatel montovat pouze
při sledge hokeji? Výšku sledge mantinelů předpokládáme v souladu s mantinely pro lední
hokej (1100 mm).
Odpověď č. 4
Ano, jedná se o kompletní sadu, která bude namontována pouze na utkání sledge hokeje
Výška mantinelů musí korespondovat s výškou mantinelů pro hokej, tedy 1100 mm od
betonové desky.

Vzhledem k tomu, že povaha podaného vysvětlení nemění, nýbrž jen upřesňuje část zadávací
dokumentace, není nutné podle § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek.
V souladu s ust. § 98 odst. 1 a 3 zákona je vysvětlení zadávací dokumentace odesláno tazateli
a rovněž uveřejněno na profilu zadavatele.
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