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Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4  

 
V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr pro objekt D 1.1-Stavební část je v položce p.č. 362,  kód položky O-SI v popisu položky 

uvedeno „Elektronické svolávací a evakuační zařízení - včetně střešní sirény. Evakuační konzola 

(DxVxH) 250 × 300 × 75 mm, Zesilovač (DxHxV) 300 x 210 x 89, Skříň pro zesilovače (DxHxV) 520 x 180 
x 400 mm, Střešní siréna (PxV) 840 x 350 mm. Výkon 15 W rms / 100 V, min. vstupní impedance 667 
Ohm, citlivost 113 dB / 1W, 1m, frekvenční rozsah 300 - 10 000 Hz, materiál zvukovodu bílý ABS plast, 
úzká směrová charakteristika, volby výkonů, krytí IP 66. Frekvenční rozsah 300 - 20 000 Hz. Napájení 

24 V DC. Spotřeba 113 mA / 65 mA“, množství 1 ks. 

Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 Slaboproud jsou v části ESEZ v oddíle Materiál a montáže ESEZ uvedeny 

položky p.č. 1.1.Evakuační konzola FIR-400 kus 1, p.č. 1.2. Koncový zesilovač JPM 1100  kus 1, a p.č. 

1.3. Střešní siréna ZAHAS 6/SC20AH. 

Dotaz:  

Podle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. 

Žádáme o prověření a sdělení, jak máme tyto položky ocenit. 

Odpověď: 

Nejedná se o duplicitní položky.  

Ve výkazu výměr pro objekt D 1.1-Stavební část je vykázán a popsán tento materiál.  

Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 Slaboproud se po dodavateli chce tento materiál namontovat. U těchto tří 

položek je ponechána nula v kolonce materiál. Je nutno vyplnit kolonku montáže. 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/183439/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/20 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  

Datum: 2018-04-11 
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