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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 

 

Veřejná zakázka „Demolice objektu Sokolská“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a informace 

o prodloužení lhůt v zadávacím řízení 

 

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

Dotaz č. 1: 

Jak má dodavatel ocenit objekty č. 3 elektroinstalace, č. 2 HSV PSV, č. 5 MaR, č. 4 Předávací stanice, č. 6. 

Napojení předávací stanice na primární a sekundární rozvody tepla, když zadavatel nezveřejnil k těmto 

objektům dokumentaci? 

  

Odpověď na dotaz č. 1:  

Objekty č. 3,4,5,6 nejsou součástí předmětu veřejné zakázky a jsou řešeny samostatně. Zadavatel na profilu 

zadavatele aktualizoval soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a aktualizoval projektovou 

dokumentaci, ve které byl změněn dokument A Průvodní zpráva.  

 

Dotaz č. 2: 

Opravdu bude celý objekt demolován bez možnosti použití těžké mechanizace (bagr s nůžkami a drapákem) 

tj. jen za použití ruční mechanizace? 

 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Způsob demolice projekt nenavrhuje, je záležitostí každého dodavatele, aby zpracoval technologický postup 

demolice s tím, že je si třeba uvědomit skutečnost, že se jedná o objekt umístěný v uliční zástavbě. 

 

Dotaz č. 3: 

Opravdu je celkový objem likvidovaných sutí jen 2 086 tun? Dle našeho výpočtu:  2 450 m3 konstrukcí 

železobetonu x 2,41 = 5 904,5 tun a 8 322 M3OP x 0,25 = 2 080 tun. 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Objem likvidovaných sutí je dán v položce ÚRS. 

 

 

   

 „profil zadavatele“  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/354758/18/VZKÚ/Lav 
Sp. zn.: S-SMO/234664/18/VZKÚ/4 

  
Vyřizuje: Mgr. Jan Lasevič 
Telefon: +420 599 442 356 
E-mail: jlasevic@ostrava.cz 
  

Datum: 29. 06. 2018 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
2/3  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Dotaz č. 4: 

Jaký rozsah staveniště bude mít dodavatel k dispozici? 

 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Rozsah staveniště je záležitostí dodavatele – zpracování POV a odsouhlasení dotčenými orgány. 

 

Dotaz č. 5: 

Není nám jasné, co obsahuje položka č. 32 v objektu SO 01 v oddílu 96 demolice železobetonových 

konstrukcí 2 450 m3. Prosíme o výpočet této položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 5:  

Obsahem položky je samostatné bourání konstrukce pod úrovní terénu.  

 

Dotaz č. 6: 

Jak má dodavatel ocenit položku č. 108 s výměrou 0 v objektu SO 02 HSV, PSV? 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Položka je 108 doplněna o výměru 38*1,2=56,45 a do přesunu hmot, je připočtena příslušná tonáž. 

 

Dotaz č. 7: 

Při prohlídce místa plnění bylo konstatováno, že předmětem veřejné zakázky „Demolice objektu Sokolská“ 

je pouze část SO 01 – Demolice stávajícího objektu. Bude dodána k uvedené části projektová dokumentace 

včetně samostatného výkazu výměr a předpokládané hodnoty veřejné zakázky pro uvedené práce? 

 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb poskytuje zadavatel na profilu zadavatele. Projektová 

dokumentace mimo aktualizaci dokumentu A Průvodní zpráva nebude dále upravována, rozsah prací je dán 

výkazem výměr. 

  

 

Zadavatel s ohledem na výše uvedené poskytl přílohou na profilu zadavatele: 

 opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

(viz příloha Vysvetleni_ZD_c_1_Soupis_praci_ver_2_128_2018); 

 opravenou projektovou dokumentaci 

(viz příloha Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Projektova_dokumentace_ver_2_128_2018) 

 

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na částku 

15.333.656,49 Kč. 

 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné! 
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Změna lhůty pro podání nabídek: 

Dále Vám sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „Demolice objektu 

Sokolská“ (identifikátor zakázky P18V00000128) z termínu 16. 7. 2018 do 14:00 hodin na termín 

20. 07. 2018 do 10:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z termínu  

16. 7. 2018 v 14:00 hodin na 20. 07. 2018 v 10:00 hodin. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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