
 
Dodatečná informace č. 4 ze dne 27.6.2013 

 
veřejné zakázky na podlimitní stavební práce zadávané sektorovým zadavatelem ve smyslu 
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“)  
 

 
Název veřejné zakázky: „Plnící stanice CNG“ 

 
 
Sektorový zadavatel: 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Sídlo:         Revoluční 26, Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Milanem Šlejtrem, pověřeným výkonem funkce výkonného 

ředitele společnosti  
IČ,DIČ:: 250 13 891, CZ250 13 891 

 
   
Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace: 
 
 
dotaz 7 ze dne 24.6.2013 
V zadávacej dokumentácii v bode „2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky“ sú v časti 
požiadaviek na technológiu uvedené nasledovné parametre sušiaceho zariadenia ZP: 
 
1x zařízení pro filtraci a sušení plnu s regenerací s prutokem min.1600Nm3/h. 
 
V projektovej časti zadávacej dokumentácie sa v Technickej správe PS 01 (F.3.1) na strane 
5 uvádza nasledovné: 
„Za pneuventilem  je zařízení pro sušení plynu se systémem bez regenerace sušiva. Sušivo 
se vymění po uplynutí výrobcem stanovaného počtu hodin.“ 
 
V dokumente výkaz/výmer k projektu „2013 03 30 VV Ústí nad Labem_Technologie 
CNG.xls“ sa uvádza nasledovný popis položky 2088: 
„Sušící modul zemního plynu, na průtok min. 1600Nm3/h při 23barg, rosný bod na výstupu -
25°C při 200bar, hmotnost náplně minimálně 800kg“. 
V tomto bode sa o regenerácii projektant nezmieňuje. 

 
Nakoľko medzi sušičkou s regeneráciou a sušičkou bez regenerácie (t.j. s externou 
regeneráciou sušiva) je rádovo vysoký cenový rozdiel (sušička s regeneráciou je 
niekoľkonásobne drahšia,  jej prevádzka je energeticky náročnejšia  a má vlastný externý 
elektronický riadiaci systém v rozvádzači, ktorý nie je v projekte špecifikovaný), žiadame 
o jednoznačnú špecifikáciu sušiaceho modulu. 

 
odpověď 7 
 
Zadavatel uzná za splněnou podmínku, pokud uchazeč nabídne sušič ve specifikaci:  
Sušící modul zemního plynu, na průtok min. 1600Nm3/h při 23bar,  
rosný bod na výstupu -25°C při 200bar, hmotnost náplně minimálně 800kg. 
Uchazeč může nabídnout sušící modul bez regenerace či s regenerací, dle vlastního 
uvážení. 
Zadavatel netrvá na sušení s regenerací. 



 

 

 

 

 

 

Strana 2 (celkem 2) 

 

Další dodatečné informace: 
 
Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené zakázky, 
a to takto: 
Konec lhůty pro podání nabídek: 1.8.2013 ve 13,00 hod. 
Místo pro podání nabídek se nemění. 
Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejněné dodatečné informace 
obsahující upřesnění zadávacích podmínek. 
 
 


