
 

 

bankovní spojení: Fio banka, a.s.                 kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.  
číslo účtu:              2800077160 / 2010                   Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava  
IČ:                          286 31 595   telefon:                 + 420 774 883 284 
web:                       www.dobrazakazka.cz  e-mail:                   info@dobrazakazka.cz  

Dodatečné informace k zadávacímu řízení 
 

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
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Ostrava  

2014-05-26 
 

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: 

V rozpočtu, položka č. 227 Dodávka a montáž žaluzií se jedná o vnitřní nebo venkovní žaluzie? 
 

Odpověď:  
Jedná se o vnitřní žaluzie. 

 

 
Dotaz: 

Ve výpisu oken a dveří je u položky č. 1,2,2a a D3 zaznačen vymezovací profil tl.100mm pro kotvení 
venkovních žaluzií. Žaluzie budou nové, nebo stávající? A platí, že u těchto položek budou jak vnitřní 

tak i venkovní žaluzie? 
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Odpověď:  

Vymezovací profil pro ukotvení venkovních žaluzií je přípravou pro budoucí instalaci venkovních žaluzií. 
V projektu nejsou venkovní žaluzie řešeny. Na oknech č. 1, 2, 2a a dveřích D3 jsou osazeny celostínící 

vnitřní žaluzie. 
 

 
S pozdravem 

 
 

 

 

 

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

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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