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Veřejná zakázka „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
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: 

U položky D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky vakuově kotvenou - 

(hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,6 mm s nosnou vložkou z polyesterové mříže, Broof , vč. 

systém.lišt, doplňků a příslušenství, provedení vč. detailů a ukončení) žádáme o sdělení minimálně 2 výrobců, 

tak aby bylo učiněno požadavkům zákona o veřejných zakázkách o tzn. diskriminaci výrobců v technických 

zadání VŘ. Jedná se Zákon o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. V případě splnění jednoho 

dodavatele – výrobce, by muselo být využito statutu JŘBÚ dle tohoto zákony Hlavy V - § 63 - bodu 3, 

odstavce b. 

 
Odpověď: 

Zadavatel uvádí příklady výrobců povlakové krytiny střech, která odpovídá danému požadavku -  Fatra, a.s., 

se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, IČO: 27465021; alwitra GmbH & Co Klaus Göbel, se 

sídlem AM Forst 1, D-54229 Trier, VAT NO: 149834211; MAPEI, spol. s r.o., Smetanova 192/33, Hodolany, 

779 00 Olomouc, IČO: 13642715; …  

Uvedením odkazů na možné výrobce zadavatel zároveň připouští také nabídnutí rovnocenného řešení dle § 89 

odst. 6 ZZVZ. Zahrnutí rovnocenného řešení do nabídky je upraveno v čl. XI. bodu 3. Výzvy k podání 

nabídek vč. zadávacích podmínek. 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
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