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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 3 

V návaznosti na žádosti dodavatelů 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: 

Měl bych dotazy na položky 114, 115, 116 v záložce U243-17a – Kotelna souboru Vykaz vymer - 

Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT. 

A) Položky 114, 115 - Ventilátor trubkový, demontáž a výměna ventilátoru v projektu jsou uvedeny jako 

položky k dodání  a v technické zprávě je napsáno, že větrání je zajištěno stávajícím ventilátorem do potrubí 

d400, co je pravda technická zpráva nebo výkaz výměr? Pokud výkaz výměr prosím o upřesnění ventilátoru 

nějaké technické informace. 

B) Položka 116 – prosím o upřesnění sacích žaluzií. 

Odpověď: 

Ad A) Platí výkaz výměr s parametry ventilátoru do potrubí uvedené na výkrese č.07 – d400 mm, s průtokem 

min. 1425 m3/hod. 

Ad B) Plocha žaluzie A = 0,65 m2. 

Dotaz č. 2: 

Měl bych dotazy na záložku U243-17e - Servis VZT jednotek souboru Vykaz vymer - 

Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT. 

Zda si přejete stávající servisní firmu na servis VZT jednotek? 

Odpověď: 

Není záměrem oslovovat stávající servisní firmu. Jedná se o jednorázový kompletní servis jednotek spojený 

s následným zkušebním provozem nových regulačních napojovacích uzlů u výměníků tepla VZT jednotek.   

Dotaz č. 3: 

U položky č. 81 – ochranná dezinfekce systému teplé vody proti výskytu legionel - je málo informací 

potřeboval bych znát minimálně maximální průtok vody a denní spotřebu TUV. 

Odpověď: 

Vysvětlení k této položce zadavatel poskytl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/424665/18/VZKÚ/Růž 

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/9 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2018-08-07 
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Dotaz č. 4: 

V projektu LDN Ostrava Radvanice je uvedena část díla servis VZT jednotek a výměna filtrů. 

Žádám Vás o specifikaci jednotlivých filtrů 

 Typ filtru 

 Velikost 

 Počet kapes 

 Filtrační materiál a jeho parametry 

Odpověď: 

Jedná se o kapsové filtry pro vzduchotechnické jednotky výrobce WOLF typ KG STANDARD v typech dle 

tabulky 

Základním parametrem je třída G4 dle mezinárodní klasifikace vzduchových filtrů dle ČSN EN 779:2012  

 
 

 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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