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Oznámení 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3 
 

 veřejné zakázky s názvem 

„Výměna plynových kotlů a regulace otopné soustavy – ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36“ 

 

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. §§ 98 a 99 zákona vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň 

oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

DOTAZY K ČÁSTI „DODÁVKA MATERIÁLU-PERIFERIE“ 

DOTAZ č. 1 

V rozpočtu chybí detektor plynu, byla opravena položka detektor úniku CO z 2ks na 1ks, ale detektor úniku 

plynu nebyl v rozpočtu doplněn. 

 

ODPOVĚĎ 

Detektor úniku plynu je součástí položky č. 135 Povinné vybavení kotelny v novém opraveném výkazu 

výměr s názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3“, kde byl název této položky 

upřesněn. 

 

DOTAZY K ČÁSTI „IZOLACE TEPELNÉ“ 

DOTAZ č. 2 

V PD a rozpočtu je počítáno s izolací potrubí k tepelnému čerpadlu – potrubní pouzdro izolační 35/20 – jak 

je vyřešena odolnost izolace vůči klimatickým podmínkám a např. ochrana před ptactvem. 

 

ODPOVĚĎ 

Výkaz výměr byl doplněn o dodávku a montáž oplechování tepelné izolace v exteriéru (viz položky 

č. 27, 28 nového opraveného výkazu výměr s názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – 

OPRAVA č. 3“). 
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Oznámení 

Zadavatel poskytuje dodavatelům současně s tímto vysvětlením nový opravený výkaz výměr, který 

jsou dodavatelé povinni ocenit, předložit v nabídce a zahrnout do celkové ceny za dílo. Opravený 

výkaz výměr byl uveřejněn na profilu zadavatele pod názvem „Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů 

– OPRAVA č. 3“. 

 

 

 

V Ostravě dne 15. 11. 2019 

 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Výkaz výměr – výměna plyn. kotlů – OPRAVA č. 3 
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