
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
1/1  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Statutární město Ostrava  
magistrát 

 

 

 

 

 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

 
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: 
 

Žádáme Vás o poskytnutí funkčního soupisu prací/výkazu výměr ve formátu *.XML (XC4), jelikož stávající 

poskytnutý je poškozený. Popř. poskytnutí informace, že nemusíme finální rozpočet do tohoto formátu 

nahrávat. 

                                                                                                        
Odpověď: 

 

Zadavatelem poskytovaný soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě, a 

to jak ve formátu .xlsx, tak i ve formátu .xml, je zcela funkční a nepoškozený, splňující podobu stanovenou 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Poskytnutý .xml formát elektronického soupisu prací je 

formátem s datovou větou eSoupis, jehož dokumentace obsahující pokyny týkající se struktury údajů, jejich 

formátů nebo způsobu jejich zajištění, je k dispozici na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném 

Ministerstvem pro místní rozvoj. 

I přes uvedené skutečnosti poskytujeme v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace totožný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronickém formátu .xml se strukturou datového 

předpisu XC4 (Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova_XC4.xml), společně s dalším souborem obsahujícím 

pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobů jejich zjištění (DP_XC4.pdf). 

Podle článku V. Výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek stanovená povinnost poskytnout v nabídce 

položkový rozpočet stavby ve stanovených formátech tímto není dotčena.  

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

Přílohy: Elektronická podoba soupisu prací - Cyklotrasy Y-Průmyslová, Baarova_XC4.xml 

 Datový předpis XC4 - DP_XC4.pdf 
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