
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
1/1  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
Veřejná zakázka „Nákup rotátorů“ - 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, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

 
V průvodní a technické zprávě je uveden požadavek, aby jednotlivá patra rotátorů byla osazená dvěma 

zásuvkami, přičemž v jedné má být 5 a ve druhé 4 přihrádky. 

Je možné, aby jednotlivá patra byla osazená třemi zásuvkami, přičemž každá zásuvka bude mít tři přihrádky? 

Hmotnost zásuvek se tím výrazně sníží a manipulace s nimi bude snazší a tím i rychlejší. 

 

Odpověď k dotazu č. 1: 

 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 6 kusů rotátorů z osmi v dokumentaci pro výběr zhotovitele 

uvedených typu 1 (v každé řadě 2 výsuvné zásuvky, v každé zásuvce 5 přihrádek), šířky 2.920 mm, 30P 

(jedná se o rotátory označené 1., 2., 6., 8., 11. a 12. ve výkresu D1.1-02 Nový stav – půdorys 1NP, D1 

dokumentace stavebních a inženýrských objektů, D1.1 – Architektonické a stavební řešení).  

 

V uvedeném dotazu je navrhována změna v požadovaném osazení pater rotátorů s dvěma zásuvkami, v jedné 

má být 5 a ve druhé 4 přihrádky. Toto členění se však vztahuje ke specifikaci rotátoru typu 3, jehož dodávka 

není předmětem této veřejné zakázky.  

 

Zadavatel dále uvádí, že odlišné osazení pater rotátorů je přípustné nabídnout pouze v případě, že budou 

dodrženy veškeré ostatní parametry uvedené v zadávací dokumentaci. 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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