Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek –
Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava“
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost
dodavatele o vysvětlení Z adávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele
o vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení
Zadávací dokumentace.
Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 31.05.2019):
Dotaz:
Dobrý den,
bohužel hladinu akustického výkonu nelze minimálně splnit u splitových venkovních jednotek, kde je
podmínka max. 50dB(A) akustického výkonu.
Split venkovní jednotky:
Toshiba: Akustický výkon: dB(A) chlazení/vytápění
Mirai
RAS-13BAVG-E1 Ech=3,3kW 65/66 dB(A)
Suzumi Plus
RAS-13PAVSG-E Ech=3,5kW 63/65 dB(A)
Daisekai 8
RAS-13PAVSG-E Ech=3,5kW 63/64 dB(A)
Sinclair:
Vision serie
ASH-12BIV Ech=3,2kW 62 dB(A)
Focus serie
ASH-13BIF Ech=3,5kW 62 dB(A)
Focus plus serie
ASH-13BIF Ech=3,5kW 62 dB(A)
Daikin:
Sensira
RXF35A2V1B Ech=3,3kW 62/62 dB(A)
Comfora
RXP35L5V1B Ech=3,5kW 62/62 dB(A)
Perfera
RXM35M3V1B9 Ech=3,4kW 61/61 dB(A)
atd...
Není to spíše hladina akustického tlaku?
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Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 05.06.2019)
Odpověď:
Zadavatel se na základě uvedeného dotazu č. 3 rozhodl, opravit přílohu č. 4 – Minimální technické
požadavky a potvrzuje, že se jedná o hladinu akustického tlaku.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravil Přílohu č. 4 ZD – Minimální technické požadavky. Tato
upravená Příloha bude přiložena v nabídce dodavatele.
Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek do 14.06.2019 do 10.00 hod..
Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení
Zadávací dokumentace, včetně upravené Přílohy č. 4 ZD – Minimální technické požadavky zadavatel
zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: https://profily.proebiz.com/profile/61974757.

V Ostravě 05.06.2019

Jana
Červenková

Digitálně podepsal Jana Červenková
Datum: 2019.06.05 08:32:17 +02'00'

………………………….
Jana Červenková
specialista nákupu

Příloha:
- Příloha č. 4 ZD – Minimální technické požadavky oprava 05.06.2019
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