
 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20. 4. 2018 

k  veřejné zakázce malého rozsahu 

„Studie proveditelnosti na centrální vytápění ve městě Mrkonjić Grad“  

evidované zadávací dokumentací s č.j. 279829/2018-ČRA 

Zadávací řízení je uveřejněné na webových stránkách České rozvojové agentury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel veřejné zakázky:  

 

Česká republika – Česká rozvojová agentura  

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem  

Sídlem: Nerudova 3, PSČ 118 50 Praha 1  

IČO: 75123924  

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  

č. ú.: 0000-72929011/0710  

(dále jen „zadavatel”) 

 



 

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto na ni 

odpovídá, toto vysvětlení zveřejňuje na svých internetových stránkách a 

dále je rozešle všem potenciálním účastníkům, kteří zažádali o přílohy ke 

zveřejněné zadávací dokumentaci. 

 

Znění dotazu č. 1: 

Jaká je historie zapojení České republiky (českých společností) to tohoto záměru? 

Kdo inicioval zpracování poptávané Studie pod ČRA? 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Česká rozvojová agentura (ČRA) byla v souladu s Metodikou projektového cyklu 

dvoustranných projektů Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) 

oslovena municipalitou Mrkonjić Grad skrze Zastupitelský úřad (ZÚ) České republiky 

v Sarajevu v rámci identifikace projektových námětů. O zapojení České republiky, 

případně českých společností do projektu před komunikací municipality a ZÚ 

Sarajevo a během identifikace projektu nemáme informace. Zpracování studie jako 

prvního kroku v rámci projektu iniciovala ČRA po vzájemné komunikaci 

s municipalitou Mrkonjić Grad. 

Znění dotazu č. 2: 

Pokud na základě kladného výsledku studie bude plánována realizace, jaké budou 

zdroje financování? Počítá ČRA s dotací na realizaci stavby? 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Zdroje financování pro případnou realizaci budou rozvrženy na základě výsledků 

studie. ČRA plánuje částečné financování realizace, v tuto chvíli není známá výše 

financování. Dostupné finanční prostředky ČRA podléhají každoročnímu usnesení 

Vlády ČR k plánu ZRS ČR. 

Znění dotazu č. 3: 

Biomasa má být jediným uvažovaným palivem pro všechny varianty?  Jaká je / 

případně bude v nejbližších 10 letech dostupnost zemního plynu?  

Odpověď na dotaz č. 3: 

Ano, biomasa má být jediným uvažovaným palivem pro všechny varianty. Případné 

alternativní možnosti paliva mohou být zhodnoceny ve studii. ČRA nedisponuje 

informacemi o dostupnosti zemního plynu v místě v nejbližších 10 letech.  



 

 

Znění dotazu č. 4: 

Můžete doporučit kontakt na osobu/y v místě, která má záměr na starosti, a s níž 

bychom mohli výchozí situaci telefonicky probrat?  

Odpověď na dotaz č. 4: 

Kontaktní osoba v místě realizace je uvedena v kapitole č. 13  zadávací dokumentace 

Kontaktní adresa v zemi příjemce. 

 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky. 


