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Veřejná zakázka „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 
V návaznosti na žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

V rozpočtech obou objektů je užita položka pro Elektromontáže – Demontáž, Dodávku + Montáž nového 

hromosvodu s popisem: (viz. samostatný soupis vč. prací a dodávek.) 

Požádáme o uveřejnění daného samostatného soupisu prací  vč. dodávek – pro oba objekty. 
 

Odpověď: 

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis 

praci_CS_SKLAD OZ_ver_2_105_2018.zip a (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis 

praci_LPS_AUTODILNY MNO_ver_2_105_2018.zip) soupisy prací pro položku Elektromontáže.  
 
 
Dotaz č. 2: 

V obou objektech (sklad a autodílna), se v oddílu 712 – Povlakové krytiny, vyskytuje opět položka, pro 

povlakovou krytinu střechy, ve které je napsáno, že bude mechanicky vakuově kotvená. 

94 K 712361999 
D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky vakuově kotvnou - 

(hydroizolační folie z měkčeného PVC tl.min1,5 mm s nosnou vložkou z polyesterové 

mříže, Broof , vč. systém.lišt, doplňků a příslušenství, provedení vč. detailů a ukončení) 
m2 2 589,617 

Dle informací od dodavatelů střešních plášťů, je tato kombinace nemožná, buď bude střešní plášť kotven 

fyzicky nebo vakuově. Kombinace není možná. 
 

Odpověď: 

Střešní krytina bude vakuově kotvená dle popisu v technické zprávě. 

Slovo „mechanicky“ bylo z popisu položky odstraněno v soupisu prací obou objektů. 

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis 

praci_CS_SKLAD OZ_ver_2_105_2018.zip a (Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis 

praci_LPS_AUTODILNY MNO_ver_2_105_2018.zip) opravené soupisy stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

 

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: SMO/301396/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/189643/18/VZKÚ/5 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2018-06-07 
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Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek  

Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 11. 06. 2018 do 13:00 

hodin na 18. 06. 2018 do 13:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního 

termínu 11. 06. 2018 v 13:00 hodin na 18. 06. 2018 v 13:00 hodin.  

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace vč. soupisů prací je pro zpracování 
nabídky závazné! 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha: 

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis praci_CS_SKLAD OZ_ver_2_105_2018.zip 

Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_Soupis praci_LPS_AUTODILNY MNO_ver_2_105_2018.zip 
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