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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

Veřejná zakázka „Areál ZOO - energie“, č. VZ 644296 
- Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám   

 

V návaznosti na dotazy dodavatelů předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky.  

 

 

Dotaz č. 1 

Dle Vaší odpovědi na dotazy  1 a 2 není jasné, zda tato odpověď zároveň ruší i požadavek na objem referencí 

dle dokladu (odůvodnění veřejné zakázky §3 odst. 3 vyhlášky). 

Odpověď č. 1 

Podle § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické 

kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky, pokud požaduje předložení seznamu 

stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel v čl. VIII. odst. 3 zadávací 

dokumentace specifikoval požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů, přičemž minimální 

úroveň tohoto předpokladu stanovil věcně s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a bez ohledu na 

finanční objem. Jelikož minimální finanční objem realizovaných stavebních prací zadavatelem nebyl 

stanoven, nebyla splněna podmínka podle uvedeného ustanovení vyhlášky,  že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky a zadavatel 

proto přiměřenost tohoto požadavku na technické kvalifikační předpoklady neodůvodňoval, v příslušné části 

formuláře stanoveného vyhláškou pouze uvedl, že „Zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu, než stanoví 

vyhláška.“ 

S ohledem na uvedené, zadavatel žádný požadavek na minimální finanční objem stavebních prací obdobného 

charakteru provedených dodavatelem neruší, neboť takový ani v zadávací dokumentaci, nebo v odůvodnění 

veřejné zakázky označené „Areál ZOO – energie“ nebyl stanoven. 

 

 

Dotaz č. 2 

Chtěla bych se dotázat k: D.1.1.d   Výkaz výměr stavby: "Areál ZOO - energie", Přesazení dřevin/keřů 

(výměry vycházejí z dokumentace části: B, C, D.1.1). 

   

   

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/389557/16/VZKÚ/Jur 
Sp. zn.: S-SMO/279825/16/VZKÚ/14 

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková 
Telefon: +420 599 442 035 
E-mail: ljurnickova@ostrava.cz 
  
Datum: 11. října 2016 
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Položky I. 1-69 Přesazení dřevin/keřů obsahují: vykopání, vyzvednutí, příprava k přesazení, převoz do 5 km 

v rámci areálu ZOO Ostrava, hloubení jam, zasazení na určené místo, položení mulčovací kůry, ukotvení a 

obalení kmene dřeviny, zálivka, vč. koordinace s pracovníky ZOO Ostrava - dendrologické oddělení. 

Ve zveřejněné dokumentaci, není k této položce žádná další specifikace. Ráda bych se tímto zeptala, zda 

budou dřeviny po vyjmutí rovnou přesazovány, nebo budou na určitou dobu založeny. 

Odpověď č. 2 

Dřeviny a keře ve výkazu výměr pod názvem „D. 1.1.b_Výkaz_výměr.xlsx“, část I. položky 1-54, budou na 

určitou dobu založeny a následně přesazovány, doba vyjmutí, založení a přesazení závisí na klimatických 

podmínkách a agrotechnických lhůtách. 

 

 
 

Dotaz č. 3 

Dále rostliny určené k přesázení nejsou na mapách znázorněny a rovněž tak místo jejich náhradní 

výsadby. 

Odpověď č. 3 

Rostliny určené k přesazení ve výkazu výměr pod názvem „D. 1.1.b_Výkaz_výměr.xlsx“, část I. položky 1-

54, nejsou vyznačeny ve výkresech, jsou pouze vyspecifikovány typy a množství, vždy se nacházejí 

(kolidují) v navrhovaných kabelových trasách. Místo náhradní výsadby bude určeno v průběhu realizace 

pracovníkem ZOO – proto doprava do 5 km v rámci areálu ZOO. 

 

 
 

Dotaz č. 4 

Dále bych se ráda dotázala na výkopy jam pro přesázené rostliny. Předpokládám, že se budou muset kopat 

ručně z důvodu rozvodů a dalších sítí, nebo lze použít malou mechanizaci. 

Odpověď č. 4 

Při zpracování projektové dokumentace byl předpoklad ručních výkopů. Případné použití mechanizace musí 

odsouhlasit příslušný pracovník ZOO při vlastní realizaci. 

 

 

Dotaz č. 5 

V jakém termínu by k samotnému přesázení rostlin mělo dojít. 

Odpověď č. 5 

Závisí na klimatických podmínkách a agrotechnických lhůtách. 

 

 

Dotaz č. 6 

Po přesázení rostlin, veškerá starost  spojená s údržbou přechází na správu ZOO, počítá se s nějakým 

procentem úhynu přesázených rostlin? 

Odpověď č. 6 

Po přesazení rostlin ve výkazu výměr pod názvem „D. 1.1.b_Výkaz_výměr.xlsx“, část I. položky 1-54, již 

není v rámci této projektové dokumentace počítáno s údržbou. Nepočítá se s procentním úhynem 

přesazených rostlin a jejich náhradou. 

 

 

Dotaz č. 7 

Ve výkazu výměr je uvedeno kácení stávajících stromů v pol. 1-87. Ze zadání nelze určit, v jakých 

podmínkách se kácení bude provádět – jaká budou opatření k zajištění bezpečnosti ohroženého prostoru, 
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které stromy se budou kácet rizikovým způsobem – pomocí plošiny postupný ořez apod. Požadujeme po 

zadavateli upřesnění. 

Odpověď č. 7 
Ve výkazu výměr označeném „D. 1.1.b_Výkaz_výměr.xlsx“, část III. položky pod čísly 1-87 obsahují soupis 

kácených dřevin, v nadpisu k oddílu III. je uveden popis jakým způsobem bude kácení provedeno, tj.: 

„Položky III. 1-87 Odstranění dřevin obsahují: rizikové kácení dřevin - ztížené podmínky, postupné kácení 

stromu se spouštěním části kmene a koruny v rovině nebo ve svahu, hrubé rozřezání kmene, odvětvení, 

frézování a odstranění pařezů v rovině nebo ve svahu, zasypání jam po pařezech, převoz veškeré dřevní 

hmoty (kmene, větve, pařezů) do 5 km v areálu ZOO Ostrava.“ 

Dále jsou podmínky uvedeny v technické zprávě pod označením „D.1.1.a__TZ.pdf“, v části „1.1 Odstranění 

dřevin a keřového porostu“. S ohledem na kácení stromů kolem komunikací za provozu areálu ZOO je, dle 

popisu viz výše, uvažováno rizikové kácení u všech uvedených dřevin.  

Opatření zajištění bezpečnosti ohroženého prostoru z hlediska úrazu bude předmětem plánu BOZP 

zajištěného zadavatelem stavby, viz dokument „D.1.1.a__TZ.pdf“ v části „4 Požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem a zadavatelem“ bod d). 

 

 

 

Dotaz č. 8 

Jak má uchazeč ocenit rostliny pro přesazení, když fyzicky existují – není třeba je kupovat…položky pro 

přesadby jsou uvedeny pod druhy rostlin. 
Odpověď č. 8 
Ve výkazu výměr označeném „D. 1.1.b_Výkaz_výměr.xlsx“, část I. položky pod čísly 1-54 jsou uvedeny z 

důvodu přehledu o jaké keře a dřeviny se jedná, tyto položky se nedodávají a práce spojená s přesazením je 

předmětem položek části I. pod čísly 55-69.  

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky 
závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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