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Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a 
dveří“ – Změna zadávací dokumentace č. 1, včetně změny lhůty pro podání nabídek a 
termínu pro otevírání nabídek 
 
V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme 

změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

Z důvodu nesprávně uvedených hodnot součinitelů prostupu tepla, byla provedena korekce tohoto parametru u 

následujících výrobků: 

 SO 03 pavilon HB – výrobek PS/1 (prosklená stěna), změna popisu výrobku provedena i v technické zprávě 

SO 03 č. 03/18-D.1.1-a, a to ve složce ,,D´´, podsl. 1.1 ST, SO 03 HB na straně č. 8, 

 SO 04 pavilon spojovacího krčku - výrobek PS/1 (prosklená stěna), změna popisu výrobku provedena i v 

technické zprávě SO 04 č. 03/18-D.1.1-a, a to ve složce ,,D´´, podsl. 1.1 ST, SO 04 Krček na stránkách č. 7, 8. 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z termínu 11. 7. 2018 v 10:00 hodin 

na 18. 7. 2018 ve 14:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 11. 7. 2018 

v 10:00 hodin na 18. 7. 2018 ve 14:00 hodin k veřejné zakázce „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a 

výměna oken a dveří“. 

 
V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel poskytuje v příloze této změny zadávací 
dokumentace upravenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  
 
Zadavatelem poskytnutá změna zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazná! 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru  
veřejných zakázek  
a kapitálových účastí 
 
 

Příloha: Upravená projektová dokumentace pro provádění stavby 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/328855/18/VZKÚ/Las 
Sp. zn.: S-SMO/178714/18/VZKÚ/3 
  

Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová 
Telefon: +420 599 443 339 
Fax:  
E-mail: alaslopova@ostrava.cz 
  

Datum: 19.6.2018 
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