Zatecká teplá rens ká, a.s.

Žatecčp.3149
438 01 Žatec

Yyzývá zájemce
k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

akce
,,KPs M8 a M9 pro rezidenčníbydlení ,,U PARKU"

- Husova ulice"

Zakázka pokrývá dodávky a práce a dokumentace spojené s instalacíkompaktních
předávacích stanic KPs M8 a KPS M9

Výzva zadaná dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu

Žatec, záií2o22

Úoaje o zadavateli
Název / obchodní firma

Žatecká teplárenská, a's.
Zapsóna v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

:

lčo:
D!č:

646 s0 871
c26465087L

Adresa sídla :

Žatec čp. 3L49, 438 0L Žatec

Zadavatel zastoupen

Jaroslav Hladký
předseda p ředstavenstva
Petr Hanzl
člen představenstva
lng' Jan Sulík
člen předstaVenstva

:

Kontaktní osoby zadavate!e

lng' Pavel Jonáš, ředitel společnosti
Kontakt z te|.4L23754O5, mob.731 452L34
e-mail ionas@ztas.cz
lng. Jan Andreovský Ph.D., náměstek pro výrobu a

distribuci
Kontakt : mob. 73L 66L7L2
e-mail andreovsky@ztas.cz
Petr Charvát, vedoucí distribuce
Kontakt :te|.4L2375 4L3, mob. 605 24L267
e-mail charvat@ztas.cz

Adresa profilu zadavatele

www.ztas.cz

čl. r
Předmět zakázky
,,KPs M8 a M9 pro rezidenčníbydlení,,U PARKU'- Husova ulice"

Název:

čl. z
Vymezení předmětu zakázky

2.1. Předmětem výzvy k podání nabídek je (stručný popis):
Předmětem plnění je realizace funkčníhodíla tzv. na klíčs názvem ,,KP9 M8 a M9 pro
rezidenčníbydlení ,,U PARKU" - Husovo ulice", která spočíváv realizaci veškerých dodávek
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k předložení nabídek na dodavatele
PARKU" Husova ulice"

M8 a M9 pro rezidenčníbydlení

',U

věcí, prací a služeb spojených s kompletní tlakově nezávislé předávací stanici v ul. Husova
Žatecv nově budovaném rezidenčnímobjektu.

-

Dílo musí mít charakter stavby ,,frd klíč'včetně zpracování realizačníprojektové

dokumentace a bude zahrnovat veškerédodávky věcí, prací a sluŽeb spojených se
zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních a montážníchprací související
projektové činnosti, která jako celek bude schopna plnit samostatnou ekonomickou a
technickou funkci.
Rozsah předmětu plnění díla, včetně požadavkůna jakost a technické vlastnosti předmětu
díla, vymezení množstvía druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných
standardů je detailně specifikován v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástídíla a
jeho předmětu plněnía je zároveň přílohou č. 1této smlouvy'

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas za pevnou smluvní cenu takovým
způsobem, aby byl zaručen plně funkční,bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Dílo bude sloužit pro spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla do jednotlivých odběrných
okruhů specifikovaných objektů a svojí výbavou zvýšíužitnévlastnosti výměníkové stanice
jako je např. optimalizace spotřeby elektrické energie, možnost regulace, volení útlumových
plánů, minimalizace údržbových zásahů apod' Veškeréokruhy musí umožňovat odkalení,
vypouštění a odvzdušnění. Zohledněna bude při realizaci dostatečně tlaková úroveň
jednotlivých okruhů, požadavky stability nově realizovaných částí,včetně moŽných výkyvů
tlaku, teplotní dilatace potrubních úsekůa změny objemů náplní, spádování a polohy
odvzdušňovacích a vypouštěcích prvků. lnstalací nových zařízenínesmí být negativně
ovlivněna funkčnost a užitnévlastnosti navazujících prvků.

Detailně specifikováno v příloze č.5 a tj. ,,Technická čóst zadóvací dokumentoce _ KPs M8 a
M9 pro rezidenčníbydlení ,,lJ PARKU" _ HLtsova ulice vymezení předmětu díld a požodavků
zadavatele" a dalšíchnavazujících přílohách.
V současnostijsou v budovaném objektu připraveny přípojky s patními uzávěry a zkraty
čt. g

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH je cca 1 400 tis. Kč
čl. +
Termíny vÝzw, doba a místo plnění předmětu zakázky
4.1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční2o.9.2o22 v 10h' Sraz uchazečůbude na adrese u!.

o účastina email:
po
dohodě domluvlt alternativní
andreovskv(Oztas.cz do 1-8h dne 19.9.2o22, popřípadě lze
termín.
Husova 678 před objektem muzea. Uchazeč zašle informaci
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Uchazeči je doporučeno provést obhlídku místa plnění z důvodůseznámení s podmínkami
stavby a trasami, specifikací hranic dodávky, montážními podmínkami, dispozičním řešením
atd.

4.2. Termín a místo podání nabídek

Nabídky budou přijímány do 4.10.2022, do L2,oo hodin'
Místem podání nabídek je sídlo zadavatele výzvy, tj. Žatec čp. 3149, 438 0L Žatec.
4.3. Termín a místo otevírání obálek

Termín otevíráníobálek je dne 4.Lo.2o22 ve 13,00 hodin v sídle zadavatele, tj. Žatec čp
31'49,438 01Žatec.
4.4. Termíny plnění

Termíny plněníjsou uvedeny jako předpokládané a jejich úpravu můžezhotovitel navrhnout
v rámci předloženého návrhu smlouvy. Rozhodujícím požadavkem objednatele je
zprovoznění a oživenístanic do konce roku 2022 s přednostním oživením stanice pro BD l.
Termínu od předání staveniště do zahájení provizorní dodávky tepla pro vytápění je
předpokládán v rozsahu 9 dní a bude upřesněn harmonogramem'

Zadavatel preferuje realizaci v BD l s ohledem na postup stavby. V případě, že budou
navrŽeny jiné termíny bude tato skutečnost akceptována za podmínek viz výše a SoD.
Předpokládaný podpis

sm

7.10.2022

louvy

Prováděcí doku mentace stanic

77.10.2022

Předánístaveniště M8

1,.72,2022

Předánístaveniště M9

8.r2.2022

oživenístanice M8
včetně individuální a komplexní ozkoušení
(pokud nebude dohodnuto jinak)

9.12.2022

oživenístanice M9
včetně individuální a komplexní ozkoušení
(pokud nebude dohodnuto jinak)

L5.12.2022

Zahájení zkušebníhoprovozu M8
(pokud nebude dohodnuto jinak)

9.Lz.ZOZz

(pokud nebude dohodnuto jinak)

(pokud nebude dohodnuto jinok)
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Zahájení zkušebního provozu M9
(pokud nebude dohodnuto jinak)

L5.L2.2022

PředběŽné převzetí stanic
(pokud nebude dohodnuto jinak)

1.3.2023

Provedení topné zkoušky (72h)
(bude stanoveno na zókladě vývoje klima)

do 20.72.2023

Zahájení předán í celého d íla

!.3.2023

Převzetí díla

3.3.2023

4.5. Místo plnění

Místem plněníje:

o

Budovaný objekt BDl a BDll v Husově ulici _ Žatec.

Montáž v objektech bude probíhat za účastistavebních prací dalších subjektů a zhotovitel
ohledem na provozní charakter a účelobjektu musí při montáži postupovat s ohledem na
účinnoukooperaci a ve stanovených termínech.

s

V místě plnění nebude zhotoviteli poskytnuto zázemí, tj. kancelář, šatny, sprchy apod' Po
domluvě s personálem objektů můžedojít k poskytnutí el. energie pro realizaci. Po uvedení
přípojky do provozu bude možnéodebírat elektrickou energii z montážnízásuvky.

Ó.s
7adávací dokumentace
Zadávací dokumentaci v elektronické podobě poskytuje zadavatel Žatecká teplárenská, a.s
Zadávací dokumentacíje samotné znění výzvy a její přílohy'

čl. s
Vymezení, požadavky a účelplnění předmětu zakázky
6.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je realizace funkčníhodíla tzv. na klíčs názvem ,,KPS M8 a M9 pro
rezidenčníbydlení,,U PARKU" - Husova ulice", která spočíváv realizaci veškerých dodávek
věcí, prací a služeb spojených s kompletních tlakově nezávislých předávacích stanic pro nově
budovaný rezidenčn í objekt.
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Dílo musí mít charakter stavby ,,há klíč"včetně zpracování realizační projektové
dokumentace a bude zahrnovat veškerédodávky věcí, prací a služeb spojených se
zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních a montážníchprací související
projektové činnosti, která jako celek bude schopna plnit samostatnou ekonomickou a
technickou funkci.
Rozsah předmětu plnění díla, včetně požadavkůna jakost a technické vlastnosti předmětu
díla, vymezení množstvíadruhu poŽadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných
standardů je detailně specifikován v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástídíla a
jeho předmětu plnění a je zároveň přílohou č. 1 předložené smlouvy k výzvě.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas za pevnou smluvní cenu takovým
způsobem, aby byl zaručen plně funkční,bezpečný a bezporuchový provoz díla.
Dílo bude sloužit pro spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla do jednotlivých odběrných
okruhů specifikovaných objektů a svojí výbavou zvýšíužitnévlastnosti výměníkové stanice
jako je např' optimalizace spotřeby elektrické energie, možnost regulace, volení útlumových
plánů, minimalizace údržbových zásahů apod. Veškeréokruhy musí umožňovat odkalení,
vypouštění a odvzdušnění'Zohledněna bude při realizaci dostatečně tlaková úroveň
jednotlivých okruhů, požadavky stability nově realizovaných částí,včetně možných výkyvů
tlaku, teplotní dilatace potrubních úsekůa změny objemů náplní, spádování a polohy
odvzdušňovacích a vypouštěcích prvků. lnstalací nových zařízenínesmí být negativně
ovlivněna funkčnost a užitnévlastnosti navazujících prvků. Zároveň bude výrazně zvýšen
komfort, rozsah a způsob nastaveníútlumových křivek provozu stanice'
Rozsah předmětu plnění díla, včetně požadavkůna termíny plnění, jakost a technické
vlastnosti předmětu díla, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a
sluŽeb a požadovaných standardů zejména zahrnuje:

Součástídíla je zejména:

a)

Kontrola návrhových hodnot minimální dimenzace stanice pro zajištěnítrvale spolehlivé
dodávky teplé vody'

b)

Prováděcídokumentace pro kompaktnípředávacístanici včetně jejídispozice.

c)

Dodávka a montáž veškerých nových technologických zařízení, potrubních celků a
elektrického vybavení včetně Řs. vybavení stanice dle zadávací dokumentace.

d) Připojenípředávacístanice

na primární přípojku a ke stávající přípravě rozvodů TUV a ÚT
dle hranic připojení. Napojení na horkovodní rozvod bude v souladu s platnými normami

a projektem' Připojení, zhotovení a úprava části rozvodů (primární, vnitřní - ÚT, TUV,

cirkulace, doplňovací, odvod) a připojení dle požadavků zadávací dokumentace, nového
dispozičníhořešení vytvořeného s ohledem na vhodné vyuŽití prostoru. Zapojení TUV
bude dvouvýměníkové (předehřev a ohřev).

e)

osazení všech armatur, včetně uzavíracích armatur a regulačních členůa jejich pohonů

f)

oživenía uvedení do provozu stanice včetně vytvoření algoritmů Řs (programovací
prostředí SoMachine).
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g) odvoz
h) odvoz

a likvidace vzniklých odpadů
a likvidace vratných surovin (šrot)_ do stanovené provozovny v Žatci.

i)
j)

Dokumentace skutečnéhoprovedenídílav českémjazyce.

k)

Zhotovení odpovídajícíhoprostředí v Řs pro nastavení zadávání útlumových křivek
jednotlivých KPs dle požadavků zadavatele.

l)

Předání dodavatelské dokumentace (6x tištěně a 1x elektronicky) a testů použitých
materiálů a zařízení v českémjazyce.

Provedení veškerých zkoušek, kontrol a revizí nezbytných k provozu díla'

m) Předložení objednateli postupů svařování WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR),
vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti
svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

n)
o)
p)
q)

Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek potrubí'
Provádění kontrol vnitřníčistoty potrubí před i během jeho montáže'
Provedení proplachu potrubí před zprovozněním.
Přizvání zástupce objednatele ke všem zkouškách.

r)

Zpracování a předánídokumentace o zkouškách a revizích, které budou součástídíla.

s)

Veškeré doklady potřebné ke převzetí resp. schválení díla k provozu v českémjazyce
ke kolaudačnímuřízení objektu.

a

6.2. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Rozsah dodávky bude zabezpečen v rozsahu dle dokumentace výzvy a jejích příloh zejména
přílohy č.5 až 9' Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcíse pro účelypředmětu
plnění rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení
díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného
provedenídíla' Vybraný uchazeč bude povinen v rámci předmětu díla provést veškerépráce,
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení,
dokončeníapředánídíla a uvedenído řádného provozu.

NedíInou součástízakázky dále bude
a) V případě, Že je to relevantní, zhotovitel předložíobjednateli postupy svařování WPS,
kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti
Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních
kontrol).
b) Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek potrubí.
c) objednatel požaduje úzkostlivéprovádění kontrol vnitřníčistoty potrubí během před
i během jeho montáže'
d) Provedení proplachu potrubí před zprovozněním.
e) Přizvání zástupce objednatele ke všem zkouškách.
f) Zpracování a předánídokumentace o zkouškách a revizích, které budou součástídíla.
g) Veškerédoklady potřebné ke převzetí resp. schválení díla k provozu v českémjazyce.
Včetně dokladů nezbytných ke kolaudaci objektů.
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h)

i)

Předání atestů použitých materiálů a zařízení v českémjazyce.
Geodetický plán ochranného pásma KPS (pro věcné břemeno/služebnost)

6.3. Účel předmětu plnění veřejné zakázky

Dílo bude sloužit pro spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla do jednotlivých odběrných
okruhů specifikovaných objektů a svojí výbavou zvýšíuŽitné vlastnosti výměníkové stanice
jako je např. optimalizace spotřeby elektrické energie, možnost regulace, volení útlumových
plánů, minimalizace údržbových zásahů apod' Veškeréokruhy musí umožňovat odkalení,
vypouštění a odvzdušnění'Zohledněna bude při realizaci dostatečně tlaková úroveň
jednotlivých okruhů, poŽadavky stability nově realizovaných částí,včetně možných výkyvů
tlaku, teplotní dilatace potrubních úsekůa změny objemů náplní, spádování a polohy
odvzdušňovacích a vypouštěcích prvků. lnstalací nových zaYízení nesmí být negativně
ovlivněna funkčnost a užitnévlastnosti navazujících prvků. Zároveň bude výrazně zvýšen
komfort, rozsah a způsob nastaveníútlumových křivek provozu stanice'
6.4Láruka za dílo
Záruka za dílo je požadována minimálně 48 měsíců.
čl. z
Kvalifikačnía ostatní požadavky
7.1. Sp!nění základní způsobilosti účastníkprokáže:

čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této Výzvy
7.2. Splnění profesní způsobilosti účastníkprokáže:

ve vztahu k Českérepublice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímupředmětu veřejné
zakázky, zejména dokladem prokazujícímpříslušnéživnostenské oprávněníči licenci.
dokladem prokazujícím, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována (osvědčenímo autorizaci
podle zákona č. 36o/L992 sb', o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrůa techniků činných ve výstavbě ve znění
pozdějších předpisů pro příslušnýobor (technologická zařízení staveb nebo technika
prostředí staveb).
Dalšíoprávnění, uvedena v zadávací dokumentaci, nezbytná pro zajištění
kvalifikovaných postupů pro realizaci zakázky.
Uchazeč můžepředložit i dalšícertifikáty systému managementu kvality, které se
týkají předmětu poptáVky, pokud je vlastní.
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7.3. Splnění ekonomické kvalifikace účastníkprokáže:

čestným prohlášením dle přílohy č. 2 této Výzvy
čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá
minimálně ].,0 mil. Kč podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně
příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy' Vlastní pojistná smlouva
bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu
smlouvy o dílo'
7.4. Sp!nění technické kva!ifikace účastníkprokáže:

předložením seznamu stavebních nebo montážních pracíposkytnutých účastníkemza
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončenínejvýznamnějších z těchto prací; přičemžseznam
bude obsahovat uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s
uvedením kontaktní osoby, u které lze ověřit pravdivost informací uvedených
uchazečem. Uchazeč předloží realizaci minimálně 3 akcí obdobného charakteru v
uplynulých 5 letech o finančnímobjemu nejméně 300 tis Kč bez DPH.

V

případě vyuŽití poddodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci

kooperuj ícíchsubjektů'

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle 9
87 ,,ZLVZ"

čl. g
Hodnocení, nabídková cena předmětu plnění a členěnínabídky
8.1. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny za dílo bez DPH. Nejvýhodnější
nabídka je nabídka s nejnižšícelkovoucenou v Kč uvedenou V krycím listě nabídky (a shodně
v čl. lll. přílohy č.4 označené ,,Ceno celkem bez DPH')
8'2. Cena a požadavky na platební podmínky

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a
nepřekročitelná a bude uvedena Ve stejném členěníjako v návrhu SoD čl.lll Cena díla
přílohy č' 4:

a

Prováděcí doku mentace obou stanic

pro KPS M8 v jednotlivém členěnípoložek
a

Dodávky materiálu a zařízení (technologické) včetně izolacía nátěrů
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o
o
o
o

Dodávky elektro, MaR a RS
Montáž a doprava
Algoritmus a oživeníŘS
Dodavatelská dokumentace, skutečnéprovedení, zkoušky, revize, geodetický
plán

a pro KPs M9 v jednotlivém členěnípoložek

o
o
o
o
o

Dodávky materiálu azařízení(technologické) včetně izolací a nátěrů
Dodávky elektro, MaR a ŘS
Montáž a doprava
Algoritmus a oživeníŘS
Dodavatelská dokumentace, skutečnéprovedení, zkoušky, revize, geodetický
plán

Všechno členěníceny bude uvedeno:
o celkem bez DPH
o celkem včetně DPH'
Zálohy na provedení pracízadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání
převzetí dokončených prací popř' jejich části dle platebních podmínek smlouvy se
splatností min' 30 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

a

8.3. obsah a forma nabídky

- krycí list

nabídky s identifikačnímiúdaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky a
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu vdélce 60 dní(příloha č.3
této výzvy)
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (příloha č.a)
- výše nabídkovéceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- technologické schéma nabízené stanice
- jednotlivé listy nabídky budou očísloványa pevně spojeny
- nabídky se podávajípísemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
Výzva ,,KPs M8 a M9 pro rezidenčníbydlení ,,U PARKU" _ Husova ulice - NEOTVíRAT!!!" a
opatřené na uzavřenírazítkem uchazeče. Na obálce musíbýt uvedena adresa uchazeče'
Před předložením nabídky si nabízejícíkontroluje, že řádně zkompletoval do nabídky
Čestnéprohlášením uchazeče - základní
Čestným prohlášením - ekonomická
Čestným prohlášením - pojištění
Krycí list nabídky

Příloha č.L
Příloha č.2 (bod 7'3. výzvy)
Bod 7.3. výzvy
Příloha č.3
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Návrh smlouvy včetně doplnění
Splnění profesní kvalifikace
Splněn í technické kvalifikace
Cena a jejíčlenění
Termínv plněnía HMG prací
Seznam subdodavatelů
Technologické schéma stanice

Příloha č.4
BodT.2
Bod 7 '4 výzvy
Bod 8.2. vÝzw
dle požadavků 4.4. výzvy a doplněníSoD
Pokud je předmětný
Bod 8.3 výzvy

čl. g
ostatní práva, povinnosti a informace
o

Žatecká teplárenská, a.s. si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit bez udání
důvodu.

a

a

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečnéinformace o společnosti uchazeče
nebo parametrech nabízenédodávky a instalace.

Vybraný uchazeč zajistí odpovědnou kontaktní osobu, oprávněnou jednat za
dodavatele bud'přímo nebo na základě doloženíplné moci pro jednání o realizaci
díla.

a

a

a

a

Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedené v
této poptávce a jejich přílohách a prohlašuje, že je bude plnit a respektovat.
Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od objednání předmětu díla v případě, že
dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Uchazeč můžebýt informován o výsledku výběrového řízení nebo upřesněnízadávací
dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele' Zadavatel doporučuje uchazeči
sledovat profil zadavatele.
Zadavatel můŽe před konečným termínem pro podání nabídek upřesnit zadávací
dokumentaci tím, že poskytne uchazečům dodatečnéinformace k zadávacím
podmínkám formou dodatku k zadávací dokumentaci. Upřesnění můžebýt
provedeno z jakéhokoliv důvodu , at uŽ z vlastní iniciativy nebo jako důsledek
vyjasňování požadavků uchazečůna dodatečnéinformace k zadávacím podmínkám.
Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslemdodatku.
Dodatek bude zaslán elektronickou poštou všem uchazečům,kteří byli osloveni nebo
kteří si požádali o zadávací dokumentaci, a tato jim byla předánalzaslána' 7ároveň
bude dodatek umístěn na internetové stránky zadavatele www'ztas.cz k zadávací
dokumentaci. Uchazeč je povinen sledovat případná upřesnění.

a

Zadavatel upozorňuje, že realizace obou stanic je odvislá od postupu stavby a
návazných instalací a připravenosti stavby a můžetak dojít k posunu termínu
zahájení instalace a oživení.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit ll. kolo výběrového Yízení
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V Žatci dne 13.

9.2022

Žatecká te aren

Jaroslav
předseda

a.s

stavenstva

Petr Haňžl''
člen předsta nŠtva

lng. n Sulík
člen představenstva
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