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V Olomouci 15.8.2022 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce  
VZ-2022-000766 - Noční stolky a noční stolky s jídelní deskou 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 10.8. 2022. 
 
DOTAZ: 
1. Technická specifikace - nočních stolky s jídelní deskou v dřevěném provedení konstrukce  
• 30 kusů oboustranných nočních stolků s výškově stavitelnou jídelní deskou k výškově 
stavitelným nemocničním lůžkům pro Traumatologickou kliniku (23 ks), Dětskou kliniku (7 ks) 
 
Dotaz č. 1 
Parametr - • jídelní deska o minimálním rozměru 600 x 340 x 800 – 1050 mm (šxhxv) a minimální 
nosnosti 5 kg 
Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku o rozměrech 56 x 35cm a zdvihem 81 - 111cm 
s nosností 10kg? 
 
ODPOVĚĎ 1 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
2. Technická specifikace - noční stolky bez jídelní desky v dřevěném provedení konstrukce 
• 10 kusů oboustranných nočních stolků bez výškově stavitelné jídelní desky k výškově 
stavitelným nemocničním lůžkům pro Dětskou kliniku (10 ks) 
 
Dotaz č. 2 
Parametr - • minimální rozměry nočního stolku musí být 450 x 400 x 800 mm (šxhxv) 
Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek o rozměrech 42 x 49 x 81cm? 
 
ODPOVĚĎ 2 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
3. Technická specifikace - noční stolky s jídelní deskou v kovovém provedení konstrukce 
• 48 kusů oboustranných nočních stolků s výškově stavitelnou jídelní deskou k výškově 
stavitelným nemocničním lůžkům. Pro Dětskou kliniku (13 ks), III. Interní kliniku (6 ks), Kliniku 
plicních nemocí a tuberkulózy (6 ks), I. Interní kliniku (3 ks) a Kliniku chorob kožních a pohlavních 
(20 ks) 
 
Dotaz č. 3 
Parametr - • jídelní deska o minimálním rozměru 600 x 340 x 800 – 1050 mm (šxhxv) a minimální 
nosnosti 5 kg 
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Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku o rozměrech 56 x 35cm a zdvihem 81 - 111cm 
s nosností 10kg? 
 
ODPOVĚĎ 3 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
4. Technická specifikace - noční stolky s jídelní deskou v kovovém provedení konstrukce (bez 
přihrádky na přezůvky) 
• 77 kusů oboustranných nočních stolků s výškově stavitelnou jídelní deskou k výškově 
stavitelným nemocničním lůžkům pro I. Chirurgickou kliniku 
 
Dotaz č. 4 
Parametr - • noční stolek musí být v členění na horní odkládací desku, horní zásuvku, niku, velkou 
spodní skříňku (bez přihrádky na přezůvky) 
Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek v členění horní odkládací deska, horní zásuvka, 
nika, velká spodní skříňka a přihrádka pro obuv? 
Uchazeč nemá možnost stolek vyrobit bez spodní přihrádky na obuv. I v předešlých přídech vždy 
byla přihrádka na obuv vyžadována. 
 
ODPOVĚĎ 4 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
Dotaz č. 5 
Parametr - • jídelní deska o minimálním rozměru 600 x 340 x 800 – 1050 mm (šxhxv) a minimální 
nosnosti 5 kg 
Může uchazeč zadavateli nabídnout jídelní desku o rozměrech 56 x 35cm a zdvihem 81 - 111cm 
s nosností 10kg? 
 
ODPOVĚĎ 5 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
5. Technická specifikace - nočních stolky bez jídelní desky v kovovém provedení konstrukce 
• 18 kusů oboustranných nočních stolků bez výškově stavitelné jídelní desky k výškově 
stavitelným nemocničním lůžkům pro Infekční lůžkové oddělení 
 
Dotaz č. 6 
Parametr - • minimální rozměry nočního stolku musí být 450 x 400 x 800 mm (šxhxv) 
Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek o rozměrech 41,5 x 51 x 888cm? 
3. Technická specifikace - noční stolky s jídelní deskou v kovovém provedení konstrukce 
4. Technická specifikace - noční stolky s jídelní deskou v kovovém provedení konstrukce (bez 
přihrádky na přezůvky) 
5. Technická specifikace - nočních stolky bez jídelní desky v kovovém provedení konstrukce 
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ODPOVĚĎ 6 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení, pokud se u nabídnuté výšky stolku 888 cm jedná o 
překlep a nabídnutá výška je 88 cm. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce Přílohy 
č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
DOTAZ: 
Dotaz č. 7 
Parametr - • 20 ks nočních stolků pro Kliniku chorob kožních a pohlavních bez uzamykání pouze 
uzavíratelné na magnet 
• noční stolek bez uzamykání -pouze uzavíratelné na magnet, v dezénu (dle vzorníku barev) 
• noční stolek musí mít horní zásuvku a spodní skříňku uzavíratelnou na magnet, v dezénu (dle 
vzorníku barev) 
Zadavatel nabízí uchazeči noční stolky se spodní skříňkou vždy na magnet. Horní šuplík s 
magnetem, vhledem ke konstrukci stolku (oboustranné provedení), není možný. 
Zadavateli nabízíme funkci šuplíku s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí (v obou směrech). 
Může zadavateli takové to stolky nabídnout? 
 
ODPOVĚĎ 7 
Zadavatel akceptuje navrhované řešení. Účastník tyto změny uvede do poznámky v tabulce  
Přílohy č.2 - Splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1. 
 
 
 
Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 23.8. 2022 do 10 hodin. 
 
 
 


