Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní

Zahájení řízení:

dne 9.11.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 24.11 2021
Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.11.2021 ve 14:14:30 hod. žádost jednoho
z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.
Dotaz: „Prosím o vysvětlení položky č.120 - Vyčištění otopné soustavy dle popisu v odd 1.4 Technika prostředí staveb. Tento oddíl není v
poskytnuté projektové dokumentaci. Dle čeho tedy položku máme ocenit?“.
Odpověď: Vyčištění otopné soustavy má za cíl odstranit usazeniny a řasy, které jsou usazené v potrubí a
radiátorech. Tyto usazeniny snižují výkon otopné soustavy a vedou k energetickým ztrátám. Vyčištění bude
provedeno napojením jednotlivých stoupaček na dávkovací čerpadlo a proplachováním otopného systému
chemickým přípravkem, který tyto usazeniny rozpustí. Po dokončení čištění bude do topné vody aplikován
protikorozní inhibitor. O provedeném čištění bude vystaven protokol.
Otopná soustava zahrnuje cca 180 litinových článkových radiátorů připojených na vertikální dvoutrubkový
systém s horním rozvodem.
Zaregulování otopné soustavy bude provedeno po dokončení čištění otopné soustavy a po realizaci všech
energeticky úsporných stavebních opatřeních na vnější obálce budovy (výměna oken, zateplení fasády).

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato
nově končí dne 3.12.2021 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Mgr. Ing. Robert
Hebký
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