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Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám
interiér“ 

 

V souvislosti s doručením žádostí o dodate

budova v ZOO - interiér“, Vám v souladu s ust

zakázkách, ve znění pozdějších předpis

přesného znění doručených žádostí: 

Dotaz: 

V technické zprávě u skříňového a stolového nábytku je uvedeno, že otev

S33 jsou v dekoru dřeva včetně korpus

v kovovém provedení a požadovaná nosnost je min. 100 kg, co

naopak rozměry co uvádíte, jsou atypické. Jakém provedení tedy požadujete?
 

Odpověď: 

U položek S30-S33 se jedná o skladovací regály. Regály je možné 

důležité je zachovat nosnost a kapacitu. Rozm

celková kapacita polic bude zachována.

 
 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/261211/14/LPO/Smo
Sp. zn.: S-SMO/209769/14/LPO/

  
Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš
Telefon: +420 599 442 399 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: tsmolik@ostrava.cz

  
Datum: 21. července 2014 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 
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ry co uvádíte, jsou atypické. Jakém provedení tedy požadujete? 
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