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Statutární město Ostrava  
magistrát 

 

 

 

 
 

 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

 
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: 
 

          

                                                                                              
Odpověď: 

Cena za rozvojovou a udržovací péči o vysazené dřeviny bude uvedena samostatně na řádku č. 2 a č. 3. 

 tabulky. Tato cena nebude součástí řádku č. 1 Realizace stavby. Bude tedy od celkové ceny odečtena. Popis 

rozvojové a udržovací péče o vysazené dřeviny je uveden v technické zprávě a položkově rozepsán v části 

výkazu výměr SO 801.1. a 801.2 v oddílech 823-1b. V řádku č. 2 bude uvedena cena za rozvojovou a 

následnou péči v prvním roce po ukončení stavby, tj. do 31. 12. 2018. 

V řádku č. 3 bude uvedena cena za následující 2 roky provádění rozvojové a udržovací péče. Celková délka 

rozvojové a udržovací péče je dle projektové dokumentace 3 roky. 

Rozdělení rozvojové a udržovací péče na 2 období bylo požadováno poskytovatelem dotace, kdy náklady 

investora na realizaci stavby včetně souvisejících nákladů spojených se stavbou vynaložené do 31. 12. 2018 

jsou posuzovány jako uznatelné náklady, zatímco náklady vydané investorem po tomto datu jsou posuzovány 

jako neuznatelné.  
 

   

   
 „Profil zadavatele“  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/109018/17/VZKÚ/Gra 
Sp. zn.: S-SMO/368852/16/VZKÚ/11 

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

  
Datum: 21. 03. 2017 
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Dotaz č. 2: 

V návrhu smlouvy o dílo v čl. VI. Cena díla má dodavatel doplnit cenu do tabulky: 

 

Předmět plnění 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH v Kč 

Cena vč. DPH 

v Kč 

Realizace stavby 
   

Rozvojová a udržovací péče o vysazené 

dřeviny dle čl. II. odst. 20 do 31. 12. 2018 

   

Následná dvouletá rozvojová a udržovací 

péče o vysazené dřeviny dle čl. II. odst. 20  

   

CENA DÍLA CELKEM    

 

Chápe dodavatel správně, že cena „Rozvojová a udržovací péče o vysazené dřeviny“ a cena „Následná 

dvouletá rozvojová a udržovací péče o vysazené dřeviny“ je v rozpočtu SO 801.1 a SO 801.2 v oddíle 823-1b-

Rozvojová a udržovací péče? 

 

 
Odpověď: 

Náklady na „Rozvojovou a udržovací péči o vysazené dřeviny“ a „Následnou dvouletou rozvojovou a 

udržovací péči o vysazené dřeviny“ dodavatel nacení v rozsahu položek uvedených v soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr - SO 801.1 a SO 801.2 v oddíle 823-1b-Rozvojová a udržovací péče. Takto 

stanovená celková cena bude následně rozdělena dle tabulky uvedené v návrhu smlouvy, čl. VI. Cena díla 

podle období, ve kterém toto plnění bude probíhat, tz. celková cena vyplývající z oceněného soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr bude rozdělena na cenu za období do 31. 12. 2018 a na cenu za následující 

2 roky. Pro jednoznačnost uvádíme, že cena díla celkem uvedená v návrhu smlouvy, čl. VI. Cena díla musí 

odpovídat celkové ceně uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 
Dotaz č. 3: 

V rozpočtu SO 000 je pol. č. 6 znalecké posudky pro ocenění hodnoty pozemků. V PD jsme nenašli bližší 

upřesnění, kterých pozemků se to týká a jaká je požadovaná cena. Žádám o vysvětlení. 

 

 
Odpověď: 

Jedná se o vypracování jednoho kusu znaleckého posudku pro ocenění hodnoty části pozemku parc. č. 2976/9 

v k.ú. Moravská Ostrava, která bude zastavěna stavbou cyklostezky. Tento znalecký posudek bude sloužit jako 

podklad pro budoucí odkup zastavěné části pozemku. Ve znaleckém posudku musí znalec určit cenu v místě a 

čase obvyklou. 

 

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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