
1 

  
 

 
 
Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
 
 
 
 

 
 
Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 503/12/K V Brně, dne  1.10.2012 
 
 
Věc: Veřejná zakázka: 

„Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby“ 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2) 
 

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, 
kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo 
informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně 
převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací 
dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § § 49 odst. 3 zákona na 
profilu zadavatele. 
 
Informace 1: Zadavatel poskytuje v příloze upřesnění popisu odtahového potrubí z plastů. 
 
 
S pozdravem 
 

 Ing. Eliška Kudělková 
 za zastupujícího zadavatele 
 

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě 
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží 
 
S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz  
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884 
 
Pracoviště Brno: Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883 

         
 



  

 
PROJEKCE     STAVEBNÍ MANAGMENT     INŽENÝRING 
 

 
PROJECT BUILDING S.R.O. 
OFFICE/STUDIO: 
ERBENOVA 375/8  IČ: 47917431 
602 00 BRNO  DIČ: CZ47917431 
TEL.: 545 21 36 83-4  BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
FAX.: 545 21 36 84  KB BRNO-ČERNÁ POLE 
E-MAIL: pb@pbbrno.cz  Č.Ú.: 7193470237 / 100 

 

 
 
Akce  VFU-Pavilon Farmacie II 
    
Věc  :  Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 
  veřejné obchodní soutěže na výše uvedenou akci  
 
Název :  F.A.4.3  VZT – upřesnění popisu odtahového potrubí z plastů  
 
Č.zak. :  1112 
 
Č.:  1 
 
 
 
Popis :  
 Zasíláme upřesňující standard typu dodávky odtahového plastového potrubí 
pro zař.č.4,5,6,7,10,12.  
 V těchto případech bude pro odtah vzduchu pro chem.skříňky a digestoře, 
které jsou opatřeny ventilátory v  Ex provedení, použito potrubí z elektricky vodivých 
plastů.  
 Tento standard potrubí bude použit u pol.č. 4A.81, 5A.81, 6A.81, 7A.81, 
10A.81, 12A.81 a to vždy v celé výměře uvedených položek. 
 
 
 
 
V Brně,2012-09-27 Za GP zapsal :  Ing. Simona Piskláková 
       
                    Ing. Václav Rikan 
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