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Zakázka malého rozsahu s názvem: 

„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ“. 

ODPOVĚDI č. 2 NA DODATEČNÉ DOTAZY UCHAZEČŮ 

 

  1. Základní údaje o zadavateli: 

Název: Městské muzeum v Železném Brodě 

Zastoupený: Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea 

Sídlo: náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod 

IČ: 43257283 

Kontaktní adresa ve věcech 
smluvních a organizačních: 

jméno:   Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea 
tel.:         483 389 081 
e-mail:    muzeum@zelbrod.cz  

Kontaktní osoba ve věcech 
veřejné zakázky:   

jméno: Ing.Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a 
regionálního rozvoje MěÚ Železný Brod 

tel.: 483 333 966 
e-mail: d.mach@zelbrod.cz 

 

2.  Dodatečná informace - odpověď na dotazy: 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Městské muzeum v Železném Brodě, tímto poskytuje 
dodatečnou informaci, spočívající v odpovědi na dotazy uchazečů: 
 
Dotaz 1: 

Regálový systém má požadovanou délku police 3,3m a dodatečně byl uplatněn požadavek 
na max. průhyb 1/300 délky. Regál však nebude samonosný v celé délce. Předpokládá se možnost 
dělení do modulů? Není potom požadavek na max. průhyb zbytečně přísný? 
 
Odpověď 1: 

Zadavatel připouští možnost rozdělení sekce regálů (3.300 x 2.200 x 500 mm) do modulů. 
Při rozdělení do 3 modulů je délka modulu 1.100 mm a max. přípustný průhyb 3,7 mm. Standardně 
se požaduje max. průhyb 1/200 délky, což je v tomto konkrétním případě 5,5 mm. Zadavatel proto 
obecně stanovuje max. průhyb na 5 mm. 
 
Dotaz 2: 

Posuvné regály je nutno zajistit proti převržení. Požadavky zadavatele nutnost zajištění např. 
pojistkami proti převržení neobsahují. Jak má být tento problém řešen? 
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Odpověď 2: 
Zadavatel dodatečně stanovuje povinnost, aby uchazeč popsat technické řešení zabezpečení 

regálů proti převržení, a náklady na toto opatření zahrnul do nabídkové ceny. 
 
 
 

3.   Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů byly zveřejněny na webových stránkách zadavatele 
(http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/). 
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