= Zájemci veřejné zakázky =
Valašské Meziříčí 31. března 2017
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4
Identifikace veřejné zakázky:
Název:
Registrační číslo projektu:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:

Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření
výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol.
s r. o.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003447
Stavební práce
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů1

Zadavatel, tj. CLIMART, spol. s r. o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 27845061, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený
příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ: 25869043, poskytuje níže vysvětlení zadávacích podmínek:
Dotaz č. 1 ze dne 30. 3. 2017:
Prosím o dodatečnou informaci k vysvětlení zadávacích podmínek č. 2. U vrat O/14 je uveden
stavební otvor 4000/3000, nad 200 mm. Prosím o upřesnění, co znamená nad 200 mm.
Odpověď na dotaz:
„Nad 200 mm“ je výška nadpraží.
Dotaz č. 2 ze dne 30. 3. 2017:
Sekční průmyslová vrata mají být plná nebo prosklená? Protože je tam uvedeno, že hliníkové
profily rámu mají být dle RAL 7040?
Odpověď na dotaz:
Sekční průmyslová vrata jsou plná.
Dotaz č. 3 ze dne 30. 3. 2017:
Prosím o objasnění tohoto rozporu:
V Technické zprávě – stavební části je v odstavci 2.2.13 – Výplně otvorů vnitřní uvedeno –
zárubně dveří budou dýhované obložkové. Ve Výpisu dveří a prosklených stěn je u položek D/11,
D/12, D/13, D/15, D/16 – vnitřní dveře uvedeno – ocelová zárubeň bez polodrážky hranatá,
silikonové těsnění, barva černá RAL 9005 ….
Odpověď na dotaz:
Platí, co je uvedeno ve výpisu dveří.

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

1

S postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek –
Řídící orgán OP PIK
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