VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zakázky
Druh zakázky

„Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia“
Stavební práce

Prohlídka místa plnění

31. 5. 2017 se srazem před vstupem do objektu gymnázia

Termín pro podání nabídek

14. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)

Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava
00842761
http://www.mgo.cz
Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy

Zástupce
Adresa zástupce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt

Zastoupen
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284

Ostrava
2017-06-08
Zadavatel Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše
uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.
Dotaz:
Jaká je výška místnosti (stropů) kde budou svítidla instalována?
Odpověď:
Světlá výška v místnostech – učebnách je 3,4 m.
Dotaz:
Jaký je požadavek na URG ? Dle ČSN 12464-1 tab. 5.36 = UGR 19?
Odpověď:
Požadovaný činitel UGR je normový dle citované normy a má hodnotu jak je uvedeno UGR=19. Na
tuto hodnotu byl zvolen typ svítidel (tvar a světelně-technické vlastnosti), ostatní nevyhovovaly. Dále
upozorňuji na to, aby byl dodržen ve svítidle osazený předřadník DALI (rozšířený o switch kontrol a
další spínací prvky, které jsou popsány v technické zprávě). Toto je nutné dodržet, jinak nebude
osvětlení splňovat požadavky na ovládání dle požadavku investora.
S pozdravem
Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění
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