Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:
"Vypravování sociálních pohřbů"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 23. 11.
2020 žádost o objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
prosím o upřesnění ve věci shora uvedené zakázky. Jednou z položek je dřevěná rakev,
která bude následně zpopelněna. Prosím o upřesnění, zda dřevěnou rakví je myšlena
(požadována) skutečně celodřevěná rakev popř. zda požadavek na dřevěnou rakev ve
smyslu zakázky splní také rakev vyrobená z desek ze dřeva a na bázi dřeva (pochopitelně
vyráběné v souladu s příslušnou normou)? I tyto rakve zcela zajišťují důstojný průběh
pohřbení a v praxi jsou používány ve většině případů pohřbení kremací bez obřadu.
Výhodou je nejen jejich ekologičnost, ale i nižší cena/náklad pro zadavatele. Děkuji.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto uvádí, že požadavek na dřevěnou rakev ve smyslu této veřejné zakázky
splní také rakev vyrobená z desek ze dřeva a na bázi dřeva.
Rakev ovšem musí splňovat normy:
ČSN 49 3160-1 Rakve - Část 1: Obecné a mechanické požadavky a značení (kat. č. 95757)
ČSN 49 3160-2 Rakve - Část 2: Zvláštní požadavky na kremační rakve (kat. č. 95758)
ČSN 49 3160-3 Rakve - Část 3: Zvláštní požadavky na rakve do hrobu nebo do hrobky (kat.
č. 95759)

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se
Zadavatel rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek, tak tak zůstává stanovena do
27. 11. 2020 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.
V Praze dne 23. 11. 2020
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