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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
 

Veřejná zakázka „Voliéra kondora královského“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 

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: 

Žádáme o upřesnění PD, výkazu výměr a tabulky výplní otvorů k VZ „Voliéra kondora královského“.  

SO 01 - ZT 
pol. 56   Spojovací materiál a připojení čerpadla na výtlak - není uvedeno množství ani měrná 

jednotka 

pol. 114  Drobný spojovací materiál pro montáž potrubí - není uvedeno množství ani měrná 

jednotka  

  

SO 02 - ZT 
pol. 13  Izolace návleková tl. stěny 20 mm - zde je uvedeno množství 0 

pol. 14  Izolace návleková tl. stěny 20 mm - zde je uvedeno množství 0 

Prosím o upřesnění a upravení výkazu výměr 

 

PD SO 02  katalog- výplní otvorů - tabulka výplní otvorů celk. 

 

D1 - ve schématu uveden rozměr 800/1970,  v popisu 800/1930 dveře plastové zárubeň 

ocelová+nátěr?  

D2 - ve schématu uveden rozměr 800/1970,  v popisu 800/1930 dveře plastové zárubeň 

ocelová+nátěr?   

D3 - dveře plastové zárubeň, ocelová+nátěr?   

D4 - ve schématu uveden rozměr 650/1970,  v popisu 650/1930 dveře plastové zárubeň 

ocelová+nátěr?   

D5 - dveře plastové zárubeň, ocelová+nátěr?    

D6 - dveře polykarbonátové, zárubeň ocelová+nátěr?   

D7 - dveře plastové zárubeň ocelová+nátěr?   

 
Odpověď: 
 

SO 01 - ZT 
pol. 56   Spojovací materiál a připojení čerpadla na výtlak - v přiloženém soupisu „2015-17 01 

(slepý) ZOO Ostrava - Voliéra kondora královského.xls“ doplněna měrná jednotka kpl, množství 1 

(předmětná položka vyznačena červeně), 

   

 Dodavatel (adresát)  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/432710/17/VZKU/Rich 
Sp. zn.: S-SMO/360206/17/VZKÚ/7 

  
Vyřizuje: Ing. Kateřina Richterová 
Telefon: +420 599 443 018 
E-mail: krichterova@ostrava.cz 
  

Datum: 25.10.2017 
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pol. 114  Drobný spojovací materiál pro montáž potrubí - v přiloženém soupisu „2015-17 01 (slepý) 

ZOO Ostrava - Voliéra kondora královského.xls“ doplněna měrná jednotka kpl, množství 1 

(předmětná položka vyznačena červeně), 

SO 02 - ZT 
pol. 13  Izolace návleková tl. stěny 20 mm - v přiloženém soupisu „2015-17 02 (slepý) ZOO Ostrava 

- Voliéra kondora královského.xls“ množství položky změněno (předmětná položka vyznačena 

červeně), výměra se vztahuje k položce 9, 

pol. 14  Izolace návleková tl. stěny 20 mm - v přiloženém soupisu „2015-17 02 (slepý) ZOO Ostrava 

- Voliéra kondora královského.xls“ množství položky změněno (předmětná položka vyznačena 

červeně), výměra se vztahuje k položce 10. 

 

PD SO 02  katalog - výplní otvorů - tabulka výplní otvorů celk. 

 

Zadavatel upřesňuje popis výplní otvorů a současně poskytuje aktualizovanou tabulku „ST 02.13 - 

Výpis výplní otvorů 3. pdf“ a soupis „15016_SO_01_02_soupis.xls“. 

 
Dotaz č. 2: 

V obdrženém výkazu výměr je u položky č. 58 SO_01: Voliéra požadovaná měrná jednotka m3. Prosíme o 

prověření této položky a případnou opravu měrné jednotky.  
 
Odpověď: 

Položka č. 58 SO_01: Voliéra byla zadavatelem upravena a soupis s aktualizovanou položkou 

(„15016_SO_01_02_soupis.xls“) poskytujeme přílohou.  
 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha:  

- soubor „2015-17 01 (slepý) ZOO Ostrava - Voliéra kondora královského.xls“ 

- soubor „2015-17 02 (slepý) ZOO Ostrava - Voliéra kondora královského.xls“ 

- soubor „ST 02.13 - Výpis výplní otvorů 3.pdf“ 

- soubor „15016_SO_01_02_soupis.xls“ 
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