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Dodatečné informace k zadávacímu řízení 
 

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách 

Druh zakázky stavební práce 

CPV 45214100-1 

Název projektu Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 

Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách 

 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 
WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

Zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zmocněnce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 

Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 
URL http://www.dobrazakazka.cz 

Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava  

2014-05-23 
 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím 
zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečné informace všem uchazečům o 

veřejnou zakázku.    

 
Dotaz: 

Je možné, aby uchazeč doložil osvědčení objednatelů, které obsahují základní údaje – tj. cenu, dobu a 
místo provádění stavebních prací a k tomuto osvědčení doložil čestným prohlášením ostatní požadavky 

zadavatele – tj. instalace oken s izolačním dvojsklem Uw=1,2 při celkové ploše oken min. 100m2/1 
stavba, provedení stavby kontaktním zateplovacím systémem ETICS třídy A, provedení stavby za 

provozu v dané budově. 

V případě realizace bychom osvědčení doložili vč. podrobné specifikace dle požadavků zadavatele. 
 

Odpověď: 
Zadavatel požaduje předložení buď osvědčení se všemi požadovanými údaji (což je v současné chvíli 

běžný standard), případně doložení osvědčení a k tomu doložení např. části výkazu výměr 

z realizované stavby či jiný obdobný doklad prokazující splnění zadavatelova požadavku. 
 

S pozdravem 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  


		2014-05-23T07:45:07+0100




