
Dodatečné informace k veřejné zakázce na dodávku stavebních prací „oprava 

vnitřního líce akumulačních komor vodojemu Žalov“ 

 

Na základě dotazů z řad evidovaných uchazečů a na základě diskusí při prohlídce místa 

realizace zakázky uvádíme následující dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce: 

Otázka (požadavek) č. 1: 
V úvodním textu PD pro opravu vnitřního líce akumulačních komor VDJ Žalov jsou v seznamu 
výkresové části uvedeny výkresy č. 01 – půdorys vnitřního líce vodojemu, v.č. 02 Řez A-A a v.č. 03 – 
Řez C-C. V dodané dokumentaci jsem však tyto výkresy nenalezl. Bylo by možné tyto výkresy 
poskytnout? 
Odpověď: 
Zadavatel se omlouvá za chybu zhotovitele projektové dokumentace a chybějící výkresy zasílá na e-
mailové adresy registrovaným uchazečům a zároveň je i zveřejňuje na svém profilu jako dodatečné 
informace. 
Informace č. 2: Zadavatel poskytuje denně mezi 7:00 a 14:00, ve dnech 23. a 24. 1. 2014 případným 
uchazečům o zakázku možnost si provést testování povrchových vrstev vnitřního líce levé komory 
vodojemu. Tím získávají všichni uchazeči možnost řádného zpracování a nacenění nabídky. Zadavatel 
má tímto krokem za to, že v oblasti předúpravy povrchu by nemělo dojít v průběhu realizace 
k neočekávaným zjištěním a realizačním komplikací s důsledkem jakýchkoliv vícenákladů. Případnou 
návštěvu vodojemu je nutno předem dohodnout s mistrem vodovodů a kanalizací SČVK, panem 
Jaromírem Horváthem, tel.: 606 657 875. 
Informace č. 3: Zadavatel upozorňuje na absolutní závaznost požadavků projektové dokumentace 
pro provedení oprav v oblasti technologické a kvalitativní. V PD použité názvy přípravků, firem, 
technologií apod. tímto způsobem závazné nejsou. Slouží pouze k co nejpřesnějšímu vyjádření 
technických technologických a kvalitativních požadavků jako příměr s použitím obecně známého 
pojmu. V případě, že nabídka nevyhoví v oblasti dokladů o řízení a kontrole kvality nabízeného řešení, 
bude posouzena jako nepřijatelná a jako taková bude vyloučena z dalšího hodnocení. 
Informace č. 4: V termínu podané nabídky budou ve svých technologických částech posuzovány 
externími experty zadavatele, kterým budou zasílány elektronicky. Je tedy bezpodmínečně nutné, 
aby elektronická verze nabídky byla věrnou kopií její listinné podoby. 
Otázka č. 5: Prosím o specifikaci nerezové oceli potrubí a zámečnických výrobků. V dokumentaci jsem 
tyto informace o navrženém materiálu nenašel. 
Odpověď č. 5: Jak je uvedeno v kapitole 4.8.2, dokumentace pro opravu vodojemu, je požadováno 
provedení v potravinářské oceli, tedy nerezové oceli dle starého označení AISI 304, nebo nově dle 
ČSN 17240. 
 
 
 
 
 
 
 
Roztoky 28. 1. 2014                                                                                                        


