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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 a informace o změně lhůt 

 

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k 

veřejné zakázce „Zrušení výpustí do Dolového potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - Proskovicích 

(II. část)“ včetně přesného znění doručené žádosti: 

 

 

Dotaz č. 2: 

Chtěl bych se dotázat, jestli je potřeba se v ostatních a vedlejších nákladech striktně držet předepsaného 

řešení (např. jestli je nezbytně nutné aby informační tabule byla hliníková na zabetonovaných sloupcích nebo 

je možné ji nahradit banerem, který splňuje podmínky povětrnostní odolnosti a poskytne stejnou úroveň 

informací), nebo se dovolují alternace, které splní účel stejným způsobem? 

 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zadavatel požaduje dodržení předepsaného řešení uvedeného v soupisu prací bez možnosti variantního 

řešení a použití jiných než předepsaných výrobků. 

 

Veškeré dodatečné informace jsou rovněž dostupné na profilu zadavatele a můžete si je stáhnout na adrese: 

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/9252 

 
Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 

 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 01. 12. 2015 do 

13:00 hod. na 08. 12. 2015 do 13:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 01. 

12. 2015 ve 13:00 hod. na 08. 12. 2015 v 13:00 hod. k veřejné zakázce „Zrušení výpustí do Dolového 

potoka a Rekonstrukce vodovodu v O. - Proskovicích (II. část)“. 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru 

odbor veřejných zakázek, externího financování, 

kapitálových účastí a sdruženého nákupu 

 

   

 Profil zadavatele  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/424218/15/ZFUN/Gra 
Sp. zn.: S-SMO/340215/15/ZFUN/6 

  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser 
Telefon: +420 599 443 018 
E-mail: tgrasser@ostrava.cz 
  

Datum: 27. 11. 2015 
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