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Veřejná zakázka „Nová radnice - klimatizace“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + Prodloužení 
lhůt 

 

V návaznosti na žádosti 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 „zákon“), předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

V SO 01 v profesi VZT je na výkrese u systému č.15 venkovní jednotka označena jako RXYQ8T (chl. výkon 

22 kW) a vnitřní jednotky byly nalezeny v počtu celkem 3 ks (2x 4,8 kW+1x 6,1 kW). Ve výkazu výměr je 

uvedena venkovní jednotka 5MXS90E (chl. výkon 10 kW) a pouze 2 ks vnitřních jednotek FTXS60G (chl. 

výkon 6 kW). Žádáme upřesnit zadání u daného zařízení vč. délky potrubí chladiva. 
 

Odpověď:  
Dotaz dodavatele se odvolává na výkresy z DSP (pro stavební povolení), kde byla původně jednotka RXYQ8T 

a v rámci projektu DPS byla změněna na multisplit s 2 vnitřními jednotkami. Na výkresech DPS je již 

nakreslen výše zmíněný multisplit - viz výkres 402 - PŮDORYS 2.N.P. - DILATAČNÍ CELEK B, C, D (viz 

příloha - Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Výkres_402). 

Předmětná nesrovnalost mezi výkresovou částí a poskytnutým soupisem prací je způsobena poskytnutím 

výkresové části pro stavební povolení. Údaje uvedené v poskytnutém soupisu prací jsou správně. S ohledem 

na tuto skutečnost Vám v příloze poskytujeme Projektovou dokumentaci pro provádění stavby  
(Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_2_Projektova_dokumentace_DPS). 
 
 
Dotaz č. 2: 

V SO 01 v profesi VZT v slepém rozpočtu vztSO01 v listu SO01-pravá strana je na řádku č. 31 uvedena 

jednotka kpl a množství 1, avšak není uveden jakýkoli popis. Není tak jasné, zda nechybí nějaká položka nebo 

se jedná o nesmazané údaje. Žádáme o upřesnění. 
 
Odpověď:    
Ve  slepém rozpočtu SO 01 v profesi VZT vztSO01 v listu SO01-pravá strana v buňce na řádku č. 31 vypadl 

text: „Využití lešení do 12 m“ … kpl 1, který byl doplněn do Soupisu prací (viz příloha -  

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_3_Soupis_prací_2.verze). 

 
 
 
 
 

   

   
   
 „Profil zadavatele“  
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/362222/18/VZKÚ/Bit 
Sp. zn.: S-SMO/131830/18/VZKÚ/4 

  
Vyřizuje: Ing. Martina Bittová 
Telefon: +420 599 442 074 
Fax:  
E-mail: mbittova@ostrava.cz 

  
Datum: 2018-07-09 
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Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 18. 07. 

2018 v 10:00 hodin na 23. 07. 2018 ve 13:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z 

původního termínu 18. 07. 2018 v 10:00 hodin na 23. 07. 2018 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „Nová 

radnice - klimatizace“. 

 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné! 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
 
 
 
Přílohy:   Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Výkres_402 
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