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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 4 a prodloužení lhůt 

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: 

Měl bych dotaz k výkresu č. 08  schéma kotelny v části Projekt Vytápění. V tomto výkresu se nachází na 

zpátečce kotlů Vyvažovací ventily DN 50 – 3x (každý kotel). Jenže ve výkazu výměr - 

Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis VZT_R1 v záložce U243-17a, položka č. 192 je započítán jen 1 kus 

vyvažovacího ventilu, který se taktéž ve schématu nachází na rozdělovači pro objekt H+D. Proto se ptám, kde 

jsou tyto 3 ventily v rozpočtu? Nebo zda v rozpočtu úplně chybí? 

 

Odpověď: 

Ve výkazu výměr - Kotelna,Plyn,NU,ATS,servis v záložce U243-17a bylo změněno množství u pol. č. 192 

„ventil vyvažovací závit 2““ z původního 1 ks na 5 ks  a u pol. č. 194 „Montáž armatury závitové s dvěma 

závity G 2“ z původních 13 ks na 17 ks : 

 

 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_4_Soupis 

praci_ver_4_074_2018.zip) opravený soubor (Vykaz vymer – Kotelna, Plyn, NU, ATS, servis VZT_R3) 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek  

Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 16. 08. 2018 do 10:00 

hod. na 22. 08. 2018 do 13:00 hod. a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami 

z původního termínu 16. 08. 2018 do 10:00 hod. na 22. 08. 2018 do 13:00 hod.   

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/437414/18/VZKÚ/Růž 

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/13 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2018-08-10 
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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_4_Soupis praci_ver_4_074_2018.zip 


		2018-08-10T10:25:05+0200
	Ing. Eva Seborská e2889311fbe8d703e72dbcf3f8dac0054c5fcb7f




