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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

Veřejná zakázka „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ - Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 5 a 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 ZZVZ“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

Dotaz č. 1: 

V rámci veřejné zakázky „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice: kotelna“ vznášíme dotaz 

k položkám: 

33 a 34 na listu U243-17a-kotelna – dodávka a montáž oplechování (hliníkového plechu 0,6 mm) 

V dodávkách a montážích tepelných izolací (v rozpočtu i v technické zprávě PD) je uvažováno s izolacemi 

s hliníkovou folií spojovaných izolační páskou. Dotaz zní – jestli se tyto izolace budou oplechovávat či 

kterých izolací se oplechování týká. 

Odpověď: 

Jedná se o oplechování izolovaných ploch potrubí Al plechem pol. č. 33 a pol. č. 34 v části kotelna a strojovna 

2. PP. 

 

Dotaz č. 2: 

Vznáším dotaz k dodávce ATS (automatické posilovací stanice vody). 

DOTAZ: Je u dodávky ATS požadováno záložní čerpadlo? Ze schématu, technické zprávy ani položkového 

rozpočtu toto není zřejmé. 

Odpověď: 

U dodávky ATS není požadováno záložní čerpadlo. 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek  

Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 22. 08. 2018 do 13:00 

hod. na 29. 08. 2018 do 10:00 hod. a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek s nabídkami 

z původního termínu 22. 08. 2018 do 13:00 hod. na 29. 08. 2018 do 10:00 hod.   

 

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/441110/18/VZKÚ/Růž 

Sp. zn.: S-SMO/131825/18/VZKÚ/15 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2018-08-16 
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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  
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