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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 2 

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 (dále jen ZZVZ“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

Dotaz č. 1: 

Prosím o uvedení podrobností (dimenze, materiál) ke stávajícím komínům. Případně možno předložit stávající 

revizi spalinové cesty. 

Odpověď: 

Stávající kouřovody jsou ocelové DN 500, izolované a kryté pozinkovaným plechem.  

 

Dotaz č. 2: 

Jak je myšlena část položky č. 19.1 (části U243-17a) „systém plast“. Plastové potrubí se nevyrábí v dimenzi 

DN300. 

Odpověď: 

Zadavatel provedl úpravu popisu pol. č. 11 „Spalinová systém plast…“ ve výkazu výměr „U 243-17a – 

Kotelna“ ( jde např. o materiál PPH do vyráběné velikosti DN 315 mm), DN označuje vnější průměr: 

 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis 

praci_ver_3_074_2018.zip) opravený soubor (Vykaz vymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT_R2) 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Dotaz č. 3: 

Bylo by prosím možné upřesnit projektem uvažovaný typ a výrobce kotle (položky části U243-17a č. 73 a 74) 

a uvést jej jako referenční výrobek?  

Odpověď: 

Zadavatel uvádí projektem uvažovaný typ - plynový kotel Varmax 225 kW.  

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
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Datum: 2018-08-03 
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Uvedením odkazu na možný výrobek zadavatel zároveň připouští také nabídnutí rovnocenného řešení dle § 89 

odst. 6 ZZVZ. Zahrnutí rovnocenného řešení do nabídky je upraveno v čl. XI. bodu 2. Zadávacích podmínek. 

 

Dotaz č. 4: 

Prosím o uvedení podrobností k položce č. 99 (části U243-17a) „kompaktní VS“. Dle schémata v projektové 

dokumentaci se jedná pouze o dodávku samotného výměníku. 

Odpověď: 

Jde o deskový výměník o výkonu 150 kW včetně tepelné izolace a uchycení.  

 

Dotaz č. 5: 

Prosím o uvedení projektem uvažovaného regulačního systému formou referenčních výrobků. 

Odpověď: 

Zadavatel uvádí projektem uvažovaný systém -  regulační systém Siemens.   

Uvedením odkazu na možný výrobek zadavatel zároveň připouští také nabídnutí rovnocenného řešení dle § 89 

odst. 6 ZZVZ. Zahrnutí rovnocenného řešení do nabídky je upraveno v čl. XI. bodu 2. Zadávacích podmínek. 

 

Dále na základě dodatečného sdělení uživatele stavby, tj. Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, že v objektu LDN Radvanice již bylo instalováno zařízení pro desinfekci teplé vody, nebude 

naceňována dodávka zařízení dezinfekce systému teplé vody - položka č. 81 „Ochranná dezinfekce systému 

teplé vody proti výskytu legionel“ ve výkazu výměr objektu „U 243-17a – Kotelna. Zadavatel provedl úpravu 

v množství z „1 ks“ na „0 ks“. 

 

 

 

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis 

praci_ver_3_074_2018.zip) opravený soubor (Vykaz vymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT_R2) 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

Příloha:  
Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis praci_ver_3_074_2018.zip 


		2018-08-03T08:59:00+0200
	Ing. Eva Seborská 3a36f7ec311751c64665ebbd3162ea3ee3314e06




