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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11  

 
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, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

V zaslaných položkových rozpočtech jsme nenašli skrývku ornice a další manipulaci s ornicí včetně zpětného 

rozprostření. 

Žádáme o doplnění do předloženého výkazu výměr. 

Odpověď: 

Soupis prací D 1.1 „Stavební část“ (součást soupisu prací „Hasičská zbrojnice Pustkovec“) byl doplněn 

o pol. č. 500, 501, 502 a 503: 

500 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 

místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 

vzdálenost do 50 m

m3 410,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

 

501 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 410,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

 

502 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 410,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

 

503 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při 

souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 2 050,000 0,00 CS ÚRS 2017 01

 
V návaznosti na tento dotaz zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace 

(Vysvetleni_ZD_c_11_Soupis praci_35_2018_R7.zip) opravený soubor (Hasičská zbrojnice Pustkovec_R5) 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Dotaz č. 2: 

V Souhrnné technické zprávě odstavec B.2.6. SO06 Přeložka vedení CETIN je uvedeno, že zemní práce 

pro tento objekt připraví stavba. V zaslaných položkových rozpočtech jsme nenašli příslušné položky 

pro předmětné práce. 

Žádáme o doplnění do předloženého výkazu výměr. 
 
Odpověď: 

SO 06 – Přeložka vedení CETIN, datová přípojka: 

Přeložku a datové připojení bude realizovat vlastník sítě elektronických komunikací, společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s, v plném rozsahu, tj. včetně kompletních zemních prací.  

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/237829/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/33 

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

Datum: 2018-05-14 
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Zadavatel ve výzvě k podání nabídek vč. zadávacích podmínek vymezil předmět plnění veřejné zakázky 

následovně: „…Součástí stavby je výstavba inženýrských sítí (mimo Elektropřípojky – SO 05 a  Přeložky 

vedení CETIN, datová přípojka – SO 06),...“. 

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi nebude výkaz výměr doplněn o příslušné položky pro předmětné 

práce. 
 
 
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_11_Soupis praci_35_2018_R7.zip 
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