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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6  

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

V níže uvedeném rozpočtu v rekapitulaci se nachází předepsané % pro zařízení staveniště.   
Má se v objektu SO 07 ZS vyplnit nebo může zůstat s 0,-- Kč, vzhledem k tomu, že ZS je 
v samostatném rozpočtu VON? 

Stavba : 
12/2016 HASIČSKÁ ZBROJNICE 
PUSTKOVEC 

Rozpočet 
: 1   

Objekt : SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY 

         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

           Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

111_1 Asanační zásahy             

111_2 
Příprava ploch a založení 
trávníku           

111_3 Výsadba dřevin             

111_4 Následná péče po dobu 3 let:           

111_5 
Ochrana stromů během 
stavby:           

111_6 Pěstební opatření – řez:           

  CELKEM  OBJEKT             

         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky             

Oborová přirážka             

Přesun stavebních kapacit             

Mimostaveništní doprava             

Zařízení staveniště     1,0       

Provoz investora             

Kompletační činnost (IČD)             

Rezerva rozpočtu             

  CELKEM VRN           

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/184750/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/23 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  

Datum: 2018-04-13 
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Odpověď: 

Jedná se o duplicitu. 

V soupisu prací „SO 07 Sadové úpravy“ bylo ve vedlejších rozpočtových nákladech u položky s názvem 

„Zařízení staveniště“ odstraněno předepsané %. 

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_6_Soupis 

praci_35_2018_R4.zip) opravený soubor (SO 07 Sadové úpravy_R1) soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Dotaz č. 2: 

Žádáme zadavatele o kontrolu možné duplicity prací následné péče o zeleň po dobu tří let. Tyto práce jsou 

obsahem rozpočtu sadových úprav a také ve smlouvě o dílo jako samostatný součtový řádek ceny díla. Jak má 

tuto skutečnost uchazeč chápat? Navrhujeme ve smlouvě o dílo řádek vypustit z důvodu toho, že následná 

péče o zeleň je obsahem rozpočtu sadových úprav. 

Odpověď: 

Nejedná se o duplicitu. Požadavek zadavatele na uvedení ceny za následnou tříletou péči o vysazenou zeleň 

jako samostatný součtový řádek ceny díla (čl. IV. odst. 1) je vázán na platební podmínky (čl. VII. odst. 5. 

písm. c)). Cena díla celkem uvedená v návrhu smlouvy, tj. za realizaci stavby + následnou tříletou péči 

o vysazenou zeleň, bude shodná s cenou díla uvedenou v „Rekapitulaci stavby“.  

Požadavky na obsah smlouvy zůstávají beze změn. 

 
 
Dotaz č. 3: 

Jakou povrchovou úpravou  a s jakými vlastnostmi mají být opatřeny střešní ocelové vazníky? 

Odpověď: 

Střešní ocelové vazníky budou opatřeny nátěrem pro prostředí pro stupeň korozní agresivity C4 (dle ČSN EN 

ISO 9223). Bude aplikován minimálně 2x epoxidový nátěr + 2x polyuretanový nátěr o celkové tloušťce 320 

mikronů. RAL 7016. 
 
 
Dotaz č. 4: 

V technické zprávě stavební části D.1.1 se píše, že dřevěný rošt pod dřevěné obklady fasády má být ukotven 

na ocelových konzolách zabudovaných do zateplovacího systému. Prosím o stanovení vzdáleností, v jakých 

mají být konzoly rozmístěny. Dále prosíme o doplnění ocelových konzol do položkového rozpočtu. 

Odpověď: 

Ocelové konzoly jsou schématicky zakresleny v řezu C (v.č. D.1.1.110), svislá vzdálenost je max. 400mm. 

Položka v rozpočtu č. 223 „M+D dřevěný obklad fasády vč. roštu, kotvení a povrchové úpravy“ je včetně 

dodávky a montáže kotevních prvků – nejen ocelových kotev, ale i spojovacích prvků. 
 
 
Dotaz č. 5: 

Přípojka elektrické energie, na kterou se zhotovitel bude moci napojit, je již fyzicky realizovaná? Není li 

realizovaná, kdy bude připravená? 

Odpověď: 

Přípojka el. energie NN 0,4 kV dle smluvního vztahu s ČEZ Distribuce, a.s. není k dnešnímu dni realizována.  

Připojení bude realizováno v 11/2018 a to za podmínky, že bude vybudováno městem (zhotovitelem) odběrní 

místo (HDS). Pro účely stavby je nutno požádat ČEZ Distribuce,a.s. o dočasné – staveništní připojení a to na 

formuláři 2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 

napětí, který je možné zajistit na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/pro-odberatele.html 
 
 
Dotaz č. 6: 

Položkový rozpočet D2.1. Zpevněné plochy: 

- položka č. 55 “Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ...” obsahuje práci, 

ale neobsahuje samotnou zámkovou dlažbu. Prosím o doplnění zámkové dlažby do rozpočtu. 

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/odberatele/formd_zadostopripojenielzarizenikdsnn_srezervovanymvykonem_20170307_web.pdf
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/odberatele/formd_zadostopripojenielzarizenikdsnn_srezervovanymvykonem_20170307_web.pdf
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/pro-odberatele.html
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Odpověď: 

Soupis prací D 2.1 „Zpevněné plochy, oplocení“ (součást soupisu prací „Hasičská zbrojnice Pustkovec“) byl 

v oddíle D 5 „Komunikace pozemní“ doplněn o pol. č. 100 „dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm 

přírodní“ a současně byla změněna v oddíle D 998 u pol. č. 91 „Přesun hmot pro komunikace s krytem z 

kameniva, monolitickým betonovým…“ výměra z původních „126,134 t“ na „144,443 t“. 

 

 

 
 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_6_Soupis 

praci_35_2018_R4.zip) opravený soubor (Hasičska zbrojnice Pustkovec_R2) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
 
Dotaz č. 7: 

SO 01 stavební část  

1/ v PD schází výkres k zámečnickému výrobku Z/4  

pol. výkazu výměr - 767-Z/04 M+D Zábradlí terasy vč. kotvení a doplňků - dle technických požadavků - viz 

celý popis Z/4 - 13,85kg 

prosím o doplnění 

Odpověď: 

Výkres k zámečnickému výrobku Z/4 v projektové dokumentaci neschází. 

V rozpočtu u pol. č. 285 „M+D Zábradlí terasy vč. kotvení a doplňků“ je překlep – označení prvku Z/4 

odpovídá pozice Z/2 na výkrese č. 123-3.  
 
 
Dotaz č. 8: 

SO 02 zpevněné plochy, oplocení 

2/ pol. 55 ve výkazu výměr obsahuje kladení dlažby  

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy  

Schází dodávka ze zámkové dlažby tl. 8cm, prosím o doplnění, nebo vysvětlení.   

Odpověď: 

Viz. odpověď na výše uvedený dotazu č. 6. 

 

 
Dotaz č. 9: 

V rozpočtu Zdravotechniky je  pol.č. 105-106: D+M klozetových mís závěsných …………… 5 kusů,  

ale pol.č. 107: D ovládací tlačítko ………………….. uveden pouze  1 kus. 
Prosím o podání vysvětlení, nebo opravu množství v rozpočtu ZTI.  

Odpověď: 

V soupisu prací „SO 01 Zdravotechnika“ bylo změněno množství u pol. č. 107 „Ovládací talčítko – 

k předstěnovému systému chromované matná nerez“ z původního 1 ks na 5 ks: 
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Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_6_Soupis 

praci_35_2018_R4.zip) opravený soubor (SO 01 Zdravotechnika_R1) soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha:  
Vysvetleni_ZD_c_6_Soupis praci_35_2018_R4.zip 


