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Veřejná zakázka „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
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: 

Ve stavebních objektech “SO 101.1a a SO 101.2a“ je uvedena položka: 

 

77 K 915131112 
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly 

m2 
 

vodící linie pro přecházení 

 
Dle našeho názoru je v položce  chybně počítáno s 33m2 vodící linie pro přecházení (nevidomé), jelikož 

vodící linie přece nemůže být jen stříkána barvou, ale musí být hmatatelná slepeckou holí. Žádáme o upřesnění 

rozpočtu, jelikož se nejedná o zanedbatelnou položku.   

                                                                                                                     

 
Odpověď: 

Zadavatel doplňuje detailní způsob provedení vodící linie pro přecházení, SO 101.1a – pol.82 vodící linie pro 

přecházení -16 m2 , SO 101.2a  – pol.77 vodící linie pro přecházení -17 m2. (poloha vodících linií je patrná 

v PD). Vodící linie pro přecházení budou provedeny dvousložkovým plastovým nástřikem. Upravený 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze tohoto vysvětlení. 
 
 
Dotaz č. 2: 

1. V SO 000 - Všeobecné a předběžné položky, pol. č.12 - Pomocné práce pro ochranu stávajících 

inženýrských sítí na délku stavby. Má se v této položce ocenit položení panelové vozovky v délce 1230 m? 

 

2. V SO 101.1a - Místní komunikace v Mariánských Horách, odd. Komunikace, pol.č.50: 

 
V textu položky je červený, v poznámce je černá. Co je správně? 

   

   
 „Profil zadavatele“  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/107010/17/VZKÚ/Gra 
Sp. zn.: S-SMO/368852/16/VZKÚ/8 

  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser 
Telefon: +420 599 443 018 
Fax:  
E-mail: tgrasser@ostrava.cz 

  
Datum: 20. 03. 2017 
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Odpověď: 

Ad 1.) Jedná se o položku, která vyplynula z vyjádření správců inženýrských sítí, kdy požadují zabezpečení a 

ochranu svých inženýrských sítí při výstavbě. (např. při případném odkopání inž. sítí a pracech v jejich 

blízkosti, při případném přejíždění stavební technikou atd.) Způsob zabezpečení inženýrských sítí při 

výstavbě, si vyhodnotí odborná firma na danou situaci, která může nastat. Délka 1230m v rozpočtu 

byla uvedena na celou délku stavby, jelikož nebylo možno přesně specifikovat technologické postupy 

při výstavbě dané dodavatelské firmy. 

 

Ad 2.) V SO 101.1a u položky č. 50 je uvedena dvojí barva živice (červená/černá). Správná barva u této 

položky je černá (u červené barvy došlo k překlepu). Jedná se o návazné úseky na stávající 

cyklostezku z černé živice (křižovatka s ul. 28. Října a Zelenou) viz. technická zpráva str. 5. (Ostatní 

úseky cyklostezky jsou v barvě červené). Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr je poskytnut v příloze tohoto vysvětlení. 

 

 
Dotaz č. 3: 

Ve stavebním objektu SO 401.1 – Úpravy VO v Mariánských Horách se ve výměře vyskytuje nulová položka.  

43 K Pol4 Demontáže Nh 0,000 0,00 0,00 

Prosíme o nápravu. Děkujeme 
 
 
Odpověď: 

V objektu SO 401.1 – Úpravy VO v Mariánských Horách se žádné demontáže nebudou provádět, proto je tato 

položka nulová. 
 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 

22. 03. 2017 ve 13:00 hodin na 30. 03. 2017 ve 13:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání obálek 

s nabídkami z původního termínu 22. 03. 2017 ve 13:00 hodin na 30. 03.  2017 ve 13:00 hodin k veřejné 

zakázce „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“. 
 
 

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

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

Příloha:  

 Vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c-2-výkaz_Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova_neoceněný (.xlsx) 

 Vysvetleni-zadavaci-dokumentace-c-2-výkaz_Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova_neoceněný (.xml) 
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