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Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kotelny ZŠ Vamberk 
Zadavatel: Město Vamberk 
se sídlem: Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 
IČO: 00275492 
Zastoupený: Mgr. Janem Rejzlem, starostou 
 
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: 
RNDr. Tomáš Kytlík 
Telefon: +420 722 943 646 
E-mail: tomas.kytlik@seznam.cz 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k zadávací 
dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.  
Tato veřejná zakázka byla vyhlášena v uzavřené výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, obesláním vybraných účastníků dne 19.11.2020. 
 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím 
podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle článku 9. Výzvy. V 
souladu s ustanovením čl. 9. Výzvy, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů 
(dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně bez předchozí 
žádosti. 
 
Dotaz č. 1:  
Velikost vstupního otvoru do kotelny, je možné ho rozšířit nebo existuje jiný vstup? 
 
Odpověď č.1:  
Do kotelny je jen jediný možný vstup z ul. Komenského. Maximální rozměr vstupu je v šířce 143cm 
a výšce 186cm a nelze jej rozšířit. 
 
Dotaz č. 2: 
Jaký objem ohřevu TUV požadujete nahradit? Bylo by možné to řešit umístěním lokálního zdroje přímo 
v místě odběru a za jakých podmínek? 
 
Odpověď č. 2:  
Po projednání s nájemcem školní jídelny bylo od podmínky zajištění náhradního zdroje TUV 
upuštěno. Jídelna nebude od 1.7. do 31.8. v provozu. 
 
Zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek a následné veřejné otevírání 
obálek: 
 
Původní termín: 
Lhůta pro podání nabídek: 4. 12. 2020 do 09:00 hodin 
Veřejné otevírání obálek: 4. 12. 2020 od 09:01 hodin 
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Nový termín: 
Lhůta pro podání nabídek: 7. 12. 2020 do 09:00 hodin 
Veřejné otevírání obálek: 7. 12. 2020 od 09:01 hodin   
 
Dodatečnými informacemi doplněné/zpřesněné zadávací podmínky jsou platné a nutné pro zpracování 
nabídky.  
Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi. 
Shora uvedené dodatečné informace uveřejnil zadavatel způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací 
dokumentaci způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. uveřejnil je na  internetových stránkách 
zadavatele zde: http://vamberk.cz/mesto-a-samosprava/verejne-zakazky/. 
 
 
Vamberk 26.11.2020 
 
 
 
 
Luděk Luňák 
kontaktní osoba ve věcech technických 
Jednatel, VAMBEKON, s.r.o. 
Tel.: 778 777 858 
jednatel@vambekon.cz 
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