VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5
Název veřejné zakázky:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice –
pavilon C (kuchyň)

Druh veřejné zakázky:

Stavební práce

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení

Název zadavatele:

Město Šlapanice

Sídlo zadavatele:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČO zadavatele:

00282651

Právní forma zadavatele:

801 - Obec nebo městská část hlavního města
Prahy

Zastoupení:

Mgr. Michaela Trněná, starostka

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.slapanice.cz

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(„zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu
nebo doplnění zadávací dokumentace takto:
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:
Dotaz:
Dobrý den, dotazujeme se na součinitel prostupu tepla celého prvku – plastových výplní
otvorů.
Na výkrese prvků je uvedeno Uw= 0,8 W/m2K; na dokumentu s charakteristikou jednotlivých
materiálů a konstrukcí je uveden Uw= 0,7 W/m2K.
Která hodnota je správná?
Odpověď:
Zadavatel uvádí na pravou míru, a to tak že požadovaná hodnota je Uw= 0,8 W/m2K.
Zadavatel přikládá upravenou knihu specifikací.
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. :
Dotaz:
Dobrý den, dotazujeme se na součinitel prostupu tepla celého prvku – plastových výplní
otvorů.
Na výkrese prvků je uvedeno Uw= 0,8 W/m2K; na dokumentu s charakteristikou jednotlivých
materiálů a konstrukcí je uveden Uw= 0,7 W/m2K.
Která hodnota je správná?
Odpověď:
Zadavatel uvádí na pravou míru, a to tak že požadovaná hodnota je Uw= 0,8 W/m2K.
Zadavatel přikládá upravenou knihu specifikací.

Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 16. 4.
2019 v 10:00.
V Brně dne 7. 4. 2019

JUDr.
Michal
Šilhánek
______________________
Digitálně podepsal JUDr. Michal
Šilhánek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-06701795, o=JUDr.
Michal Šilhánek, advokát [IČ
06701795], ou=1, cn=JUDr. Michal
Šilhánek, sn=Šilhánek,
givenName=Michal,
serialNumber=P329679
Datum: 2019.04.07 17:49:30 +02'00'

Město Šlapanice
Zastoupena společností
PMA tender s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel
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