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SOKRA s.r.o.
Na Návsi 33
251 01 Čestlice
Praha - východ

Dne: 04.10.2013 Naše značka: NA- 131-29/11-2013 Vyřizuje/tel.: Čadek / 974 847 275
Věc: Odpovědi na dotazy k veře jné zakázce „Rekonstrukce chladicího systému – M.
Horákové“ - II.
Dotazy:
1) Dle zadání je požadována výměna stávajících zařízení za nové jednotky o vyšším výkonu
a napojením na stávající potrubní rozvody. Prosíme o potvrzení, zda je požadováno
zachování teplotních úrovní a zda Vám budou vyhovovat dimenze stávajících rozvodů
chlazené vody.
2) Dovolujeme si dotázat se, zda je konzultováno s příslušným odborníkem VZT přenesení
tohoto zvýšeného výkonu přes stávající chladiče VZT.
3) Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů v zakázce chlazení M. Horákové stačí v
kopii, nebo musí být ověřené?
Odpovědi:
Ad 1)
Je na uchazeči, aby navrhl nejvhodnější řešení rekonstrukce tak, aby bylo možné přenést
požadovaný výkon ke spotřebičům a tedy si i prověřil, zda dimenze stávajícího potrubí
vyhovují a případně do ceny zahrnul i jejich výměnu (pokud by nevyhovovaly).
Co se týká požadované teploty, zadání jasně definuje, že je požadována garance teploty
chlazené vody 3°C pro oba okruhy.
Od uchazeče očekáváme, že v rámci nabídky předloží konkrétní návrh technického řešení ve
formě detailního schématu (PID) zapojení.
Ad 2)
VZT jednotky budou přenášet stejný výkon jako doposud, pouze u některých z nich dojde ke
snížení teploty vody vstupujících do výměníků na 3°C, což by neměl být problém.
Ad 3)
Doklady o splnění kvalifikace do nabídky nemusí být ověřené.
PhDr. Eva Drašaro vá, CSc.
ředite lka
podepsáno elektronicky
Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
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