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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XI.

1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„OU – Stavební úpravy objektu A,
Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22,
Ostrava“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Dotaz č. 1:
Ve výkazu výměr profese SO 01 D.1.4.6 Elektronické komunikace jsou položky č. 41 a č.42 UPS
zdroje 8000VA . V technické zprávě je požadavek na dobu zálohy cca 20 minut. Nikde ale není
uveden důležitý parametr pro ocenění a to je příkon, pro který má být požadovaná doba zálohy 20
minut. Uveďte prosím příkon pro požadovanou dobu zálohy, aby bylo možné ocenit správný typ UPA
a potřebné množství baterií.
Odpověď č. 1:
Údaj 8000 VA pro zdroj UPZ znamená, že je třeba zálohovat výkon 8000 W po požadovanou dobu
(20 minut). Podle toho je nutné dodat potřebné baterie.
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Dotaz č. 2.:
Ve výkazu výměr profese SO 01 D.1.4.5.1 Elektroinstalace – silnoproud je položka č.206 s textem:
Pákový pohon pro otevírání oken pro přívod vzduchu a větrání, max. 90°, 215Nm, IP32, včetně
dešťového čidla, včetně signalizace koncových poloh. Z projektové dokumentace není zřejmé, pro
která okna jsou pohony určeny. Blíže prosím specifikujte, pro která okna jsou pohony určeny,
napájecí napětí, způsob jejich ovládání, napájení vč. možného zálohování atd. Případně uveďte
referenční výrobek.
Odpověď č. 2:
Podle našeho názoru je vše jednoznačně v rámci možností výběrového řízení specifikováno v PD
ve výkresech D.1.4.5.6 – PŮDORYS STŘECHY – ODVĚTRÁNÍ KRČKU, D.1.4.5.14 – SCHÉMA
ROZVADĚČE PATROVÉHO ROZVADĚČE RP 4.1. a také na výkrese D.1.4.5.5 – PŮDORYS
STŘECHY PŮDORYS 4. NP.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.
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