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Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Ideový návrh Muzea MHD“ 
 

V návaznosti na dotazy dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky:  

 

 
Dotaz č. 1: 

V příloze č. 01 v textové části investičního záměru je uvedeno, že možnosti optimálního počtu vozidel je 

prověřeno na doloženém výkresu rozmístění vozidel. Bylo by možné tento výkres doplnit? 

 
Odpověď na dotaz č. 1: 

Upozorňujeme dodavatele, že investiční záměr, který je přílohou zadávacích podmínek slouží především 

k tomu, aby dodavatel měl dostatečné povědomí o velikosti a členění prostoru, kde je Muzeum MHD 

plánováno. Není nutné se striktně držet návrhu vycházejícího z investičního záměru. Výkres dokládáme 

přílohou (4.1.7.MUZEUM MHD-IZ-HALY-ROZMÍSTĚNÍ VOZIDEL.pdf). 

 
Dotaz č. 2: 

Kromě expozic historických vozů MHD má být součástí ideového návrhu Muzea MHD (dle doloženého 

investičního záměru) též umístění sbírky hasičských vozů. Bylo by možné doplnit soupis těchto vozů? 

 
Odpověď na dotaz č. 2: 

Vozidla požární ochrany nemusí být nutně součástí expozice. Záleží na zpracovateli ideového návrhu, zdali 

zvolený návrh je vhodný pro zakomponování těchto exponátů či nikoliv. Soupis vozidel je součástí výkresu, 

který dokládáme přílohou (4.1.7.MUZEUM MHD-IZ-HALY-ROZMÍSTĚNÍ VOZIDEL.pdf). 

 
Dotaz č. 3: 

V příloze č. 01 se nachází soubor „~$__Zpracovani_ideoveho_navrhu_Muzea_MHD“, který nelze otevřít. 

Prosím o zpřístupnění obsahu tohoto souboru. Rovněž součástí přílohy č. 01 je situační výkres varianty I. 

(02a_3.1.MUZEUM MHD-IZ-ARCH.SITUACE-var I) ve formátu PDF. Bylo by možné poskytnout tento 

výkres ve formátu DWG? 

 
Odpověď na dotaz č. 3: 

Vámi uvedený soubor „~$__Zpracovani_ideoveho_navrhu_Muzea_MHD“ se v příloze č.1 nenachází. 

Příloha č.1 obsahuje seznam historických vozidel, textovou část investičního záměru, situační výkres a 

fotodokumentaci. Situační výkres 02a_3.1.MUZEUM MHD-IZ-ARCH.SITUACE-var I nebudeme 

dodavatelům poskytovat ve formátu *.DWG. 
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Dotaz č. 4: 

Součástí zadávacích podmínek je také prohlídka místa plnění dne 27. 6. 2017 a 13. 7. 2017. Byla by možná 

další prohlídka? 

 
Odpověď na dotaz č. 4: 

Na základě Vašeho dotazu č.4 stanovujeme nový termín prohlídky na 10.08.2017 od 13:00. Sraz účastníků            

o prohlídku Muzea MHD je v kanceláři č. 371 v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8,                

729 30 Ostrava.  

 
Dotaz č. 5: 

Součástí zadávacích podmínek ideového návrhu Muzea MHD je také situační výkres se zakreslením 

venkovních expozic, parkování, pěší komunikace, orientace vstupních prostor. Uspořádání parkování, pěší 

komunikace a orientace vstupních prostor je již navrženo v situaci varianty I. v příloze č. 01. Do jaké míry je 

třeba toto již navržené uspořádání respektovat? 

 
Odpověď na dotaz č. 5: 

Navržené řešení vyplývající z investičního může dodavatel přizpůsobit svému návrhu dle svého uvážení. 

Zadavatel nechce dodavatele v návrhu jakkoli limitovat. 

 
Dotaz č. 6: 

Je součástí ideového návrhu Muzea MHD též návrh dispozičního uspořádání 1. PP a 2. NP vstupního objektu 

a architektonické pojednání fasád hal a vstupního objektu, včetně návrhu prosklené zimní zahrady popsané 

v textové částí investičního záměru? Případně je k dispozici výkresová část dispozičního uspořádání objektů 

a řešení fasád hal a vstupního objektu popsané v textové části investičního záměru? 

 
Odpověď na dotaz č. 6: 

Hodnocena bude dispoziční koncepce celého areálu Muzea MHD, tudíž se k ní vztahují i dispoziční 

uspořádání 1.PP a 2.NP vstupního objektu. Je na zvážení každého dodavatele jakou koncepci dispozičního 

uspořádání ve svém návrhu zvolí. Dodavatel má volnou ruku ve zpracování svého návrhu, vstupní objekt 

může i nemusí do svého návrhu začlenit, zadavatel ve zpracování ideového návrhu klade důraz na požadavky 

zadávacích podmínek, především bod č. 2 v předmětu veřejné zakázky. Veškerá výkresová dokumentace je 

k dispozici v příloze č.5. 

 

 

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování 

nabídky závazné. 

 
 

 

 

S pozdravem 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

 

Příloha: 4.1.7.MUZEUM MHD-IZ-HALY-ROZMÍSTĚNÍ VOZIDEL.pdf 
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