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40 let zařízení sociálních služeb na Žampachu - 1967 - 2007 
Váš dopis č.j.: -  

 Ze dne: 30.08.2007  2 podání 
Naše č.j.: 1091/20007/08 
Vyřizuje: Grätz Luděk, PaedDr., ředitel domova 
Telefon: Přímá linka 465 635 220 
E-mail: uspza@uspza.cz 
Mobil: 603 878 659 
Fax: řed.: 465 618 137, serv.:465 618 010 
Datum: 05.09.2007 
  
VĚC:  Odpověď na dotazy ze dne 30.8.2007 k zadávací dokumentaci k zakázce:  
          „ÚSP Žampach, modernizace a půdní vestavba  hlavní budovy“  

 
Zadavatel obdržel dne 30.8.2007 elektronicky,  následně dne 3.9.2007 písemně, dva dotazy - žádosti 
o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci (žádosti jsou přílohou tohoto 
dokumentu), na niž zadavatel reaguje následovně: 
 
A) k prvnímu dotazu (uchazečem nazváno „oficiální dotaz“) 
- obecné vysvětlení k dotazu jak bude hodnoceno dílčí kritérium č. 1 a č. 3: zadavatel pro stanovení 

hodnotících kritérií použil ustanovení §78, odst. 7, zák. č. 137/2006 Sb (dále jen zákon). Při hodnocení 

nabídek bude zadavatel postupovat mezi jiným podle §79, odst. 3, zákona.  

- k bodu 1. prvního dotazu: zadavatel v zadávacích podmínkách záměrně neomezil uchazeče 

striktními materiálovými požadavky, protože u tak širokého sortimentu, jaký je např. nábytek, to 

nepovažujeme za vhodné. V zadávacích podmínkách, bod 2 (vymezení předmětu plnění) je 

stanoveno, že zadavatel požaduje jako součást nabídky podrobný popis druhu – standardu, funkcí, 

parametrů apod. nabízeného zboží. Současně zde zadavatel uvádí požadavek na zvýšenou odolnost 

proti mechanickému poškození a požadavek na materiály, umožňující snadnou údržbu včetně 

omyvatelnosti. 

- k bodu 2. prvního dotazu: zadavatel jako hlavní obsahový význam kritéria chápe „estetické 

vlastnosti“ v širším slova smyslu. Poznámka v závorce „vybavení by mělo co nejvíce připomínat 

domácí prostředí“ je třeba chápat jako nasměrování, že zadavatel nechce zařídit pokoje klientů např. 

ve strohém nemocničním nebo kancelářském stylu. 

- k bodu 3. prvního dotazu: zadavatel tímto ruší kritérium pod bodem 4. zadávacích podmínek, tj. 

„referenční akce, reference“ jako hodnotící kritéria budou tedy hodnoceny:  

1. Funkční vlastnosti a odolnost proti poškození klienty 
2. Nabídková cena 
3. Estetické vlastnosti (vybavení by mělo co nejvíc připomínat domácí prostředí)  

 

Zadavatel doporučuje uchazečům i přesto uvést ve své nabídce referenční akce.  
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Návazně na výše uvedené a s ohledem na časovou ztrátu související s vyřízením 

dodatečných informací, zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do pátku 14.9.2007 do 

13:00 hodin a posunuje termín otevírání obálek na pátek 14. září 2007 od 13.15 hodin. 

 

B) k druhému dotazu („nejasné body“) 
(naše sdělení je v textu vyznačeno modře) 
 

1. první etapa: místnost čs. 152 a 334 - nábytkový trezor s bezpečnostním zámkem.  
- není jasná velikost zabezpečení trezoru.(použitý materiál, odolnost vůči násilnému 

otevření)……vyhovuje bezpečnostní třída Z1, může být sejf o vnitřním objemu cca 40l, 
trezorový zámek s oboustranným klíčem  ( 1policový, umístění šanonu na výšku 
+pokladnička).  
 

2. první etapa: místnost čs. 160 – psací stůl s kontejnerem (atyp. vykrojený). 
- není jasné atypické provedení. Prosíme o upřesnění. 

….v ceně stolu počítat s atypicky vykrojenou deskou minim.rozměrů 160x70 (např.rohové 
provedení + 2 stoly naproti sobě)- vše bude uspořádáno dle možností daných půdorysem 
místnosti 
 

3. první etapa: místnost čs. 160 – nástavba stolu půlkruh 140 cm 
     -     není zřejmé k jakému stolu je určena  a zda bude zapotřebí podpěrná noha. 

- prosíme o upřesnění…viz bod 2, zrcadlové uspořádání stolů + tato boční nástavba, takže je 
předpoklad použití 2 nohou 
 

4. první etapa: místnost čs. 160 – léková skříň 
- prosíme o upřesnění požadavků na trezorek (rozměry,materiál,odolnost vůči násilnému  

otevření) ……. vyhovuje bezpečnostní třída Z1, může být sejf o vnitřním objemu cca 40l, 
trezorový zámek s oboustranným klíčem  ( 1policový),umístit do lékové skříně.  
 
 

5. první etapa: místnost čs. 161 – kartotéková skříň. 
- není jasný rozměrový požadavek – navrhujeme 3 zásuvkovou kartotéku o rozměrech: 

v 1200 mm, š 800 mm, hl 600 mm…..z hlediska výběrového řízení vyhovuje ( z důvodu 
malého půdorysu místnosti, sloužící k vyšetřování klientů/pacientů a potřebě umístit zde 
zejména psací stůl + PC s tiskárnou+ vyšetřovací lehátko, bude zřejmě potřeba kartotéku 
zapracovat jako součást psacího stolu nebo jí umístit vedle při zachování potřeby umístit zde 
složky od 120klientů + 70zaměstnanců( tyto složky umístit zvlášť)) 
 

6. druhá etapa: místnost čs.229 – sestava skříní atyp. 
- prosíme o upřesnění atypického provedení…..lze předpokládat  z hlediska malého půdorysu 

místnosti, že do skříňové sestavy budou umístěna technická zařízení (ovládání rozhlasu, 
vyšetřovací a lékařské přístroje, atd..), což bude vyžadovat variabilitu umístění polic, dělená 
nebo roletová dvířka uzamykatelná, část skříň.sestavy otevřená bez dvířek-pouze police.   
 

7. druhá etapa: místnost čs. 307 – skříňka kancelářská ke stěně obývákové 
- není jasné o jakou obývákovou stěnu se jedná a zda má být popřípadě skříňka kancelářská 

ve stejném provedení jako stěna obývací.  
- Prosíme o upřesnění obývákové stěny a materiálového provedení kancelářské skříňky. 

….obýváková stěna= ř.271 „stěna nábytková“, skříňka kancelářská ve stejném provedení, 
vnitřní police na výšku šanonů, ve stejném provedení zhotovit i psací stůl ř.274 ( pro sloužící 
personál) 
 

      8.  druhá etapa: místnost čs. 208 – ošetřovatelské lůžko: ošetřovatelské lůžko: cca 210x100, 
elektrické zdvihání ložné plochy (napájení 24 V, 4 dílné el. polohovatelný rošt s dřevěnými 
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lamelami, 4 x brzditelná kolečka, min. na jedné straně dvoudílná spustitelná postranice, čela a 
bočnice lůžka z desek s dekorem dřeva 
matrace:200x90 cm 

      -  dotaz: zda je možné použít ložnou plochu z vyvařených sítí,čímž vzniká prevence proti vzniku 
nozokominálních infekcí. (dřevo je porézní materiál, proto je nevhodný pro použití na ložné 
plochy lůžek) 
……s navrženou úpravou souhlasíme 

 
  
 
                         PaedDr. Luděk Grätz                                                                                  
                                                                             ředitel domova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


