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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

Dodatečné informace č. 2  k zadávacím podmínkám
etapa“ 

 

V souvislosti s doručením žádosti

Hulváky – I. etapa“, Vám v souladu s ust

znění pozdějších předpisů předkládáme

žádostí:  

1.  

Dotaz: 

Prosíme o doplnění specifikace v objektech SO 01 a SO 02 u položek obsahující dodávku generálního klí

Není nám známo kolik zámků tyto klí

Odpověď: 

Po dohodě mezi gen. projektantem a investorem nebude sou

02 dodávka generálního klíče, tudíž pol.153 u SO01 a pol. 130 u SO02 se m

 

Stavební objekt SO 01 - Sociální zař

MHD                                                                                                                                               

Oddíl 766 - Konstrukce truhlářské, pol.153

153 K 76691 Systém generálního klíče 

 

Stavební objekt SO 02 - Veřejné WC

Oddíl 766 - Konstrukce truhlářské, pol.130

                                                                                                         

130 K 76691 Systém generálního klíče 

 

2.  

Dotaz: 

Prosíme o opravu výplní otvorů v rámci SO 01 a SO 02. Ve výkresu jsme napo

prvků a oproti výkazu výměr. 

U objektu SO 01 – Sociální za

z výkresu: 7 oken, 5 dve

z výpisu výrobk

z výkazu vým

U objektu SO 02 – Ve

z výkresu: 4 okna, 7 dve

Vaše značka:  
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přestupní uzel Hulváky 

i o dodatečné informace k veřejné zakázce ozna

“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o ve

edkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného zn

objektech SO 01 a SO 02 u položek obsahující dodávku generálního klí

 tyto klíče musí umět otevřít. 

projektantem a investorem nebude součástí této veřejné zakázky u objekt

e, tudíž pol.153 u SO01 a pol. 130 u SO02 se mění následovn

Sociální zařízení 

                                                                                                           

ské, pol.153 

Systém generálního klíče  kus 0,000 0,00

ejné WC 

ské, pol.130          

                                                                                                                       

Systém generálního klíče  kus 0,000 0,00

rámci SO 01 a SO 02. Ve výkresu jsme napočítali jiné po

Sociální zařízení MHD 

výkresu: 7 oken, 5 dveří 

výpisu výrobků: 4 okna, 6 dveří 

výkazu výměr: 4 okna, 4 dveře 

Veřejné WC 

výkresu: 4 okna, 7 dveří 

  

  

  

  

  

  

/LPO/Smo 

/LPO/2 

Ing. Smolík Tomáš 

 

 

@ostrava.cz 

 

estupní uzel Hulváky – I. 

ejné zakázce označené „Přestupní uzel 

. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

řesného znění doručených 

objektech SO 01 a SO 02 u položek obsahující dodávku generálního klíče. 

ejné zakázky u objektů SO 01 a SO 

ní následovně:  

                                                                                                                             

0,00  0,00   

0,00  0,00   

ítali jiné počty oproti výpisu 
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z výpisu výrobk

z výkazu vým

Odpověď: 

Platí výkaz výměr a výpis výrobků. V objektu SO 02 je umíst

okna a 6 dveří (z toho 2 dveře v prosklených st

3.  

Dotaz: 

V zadávacích podmínkách nebyl uveden p

10 měsíců. Nejsme schopni stanovit cenu náhradní autobusové dopravy a dobu výluky, jelikož jsou tyto

údaje závislé na době předpokládané realizace (nap

v daném období. Prosíme o uvedení p

Odpověď: 

Ve výkaz výměru u pol. 129 v IO 05.1 

specifikace náhradní autobusové dopravy (NAD): 

-          NAD bude zavedena celotýdenn

-          délka spoje ve směru Sokola T

-          délka spoje ve směru Sídliště Fifejdy 

-          počet spojů ve směru Sokola T

-          počet spojů ve směru Sídliště Fifejdy 

-          celkový počet spojů za 1 den je 228; 

Náhradní autobusová doprava je podrobn

tj. 228 denně po celý rok (viz. výše uvedené) a 

roční období. Předpokládaný termín zahájení stavby je v 03/2014, termín dokon

stavby. Období náhradní autobusové dopravy se vzhledem k

předpokládá v závěrečné fázi výstavby.

4.  

Dotaz: 

Dle výkazu výměr objektu IO 05.1. Nové místní komunikace je u položky 129 Náhradní doprava uvedena 

doba výluky v délce 30 dnů. Souč

předpokládaná doba výluky 5. týdnů

hodnotu máme tedy ocenit? 

Odpověď: 

Předpokládaná doba výluky (doba náhradní autobusová doprava) je generálním projektantem stavby 

předpokládaná po dobu 5 týdnů. Jelikož délka výluk je hodnotícím kritériem této ve

u inženýrského objektu IO 05.1 

autobusové dopravy si stanovuje uchaze

 

PČ Typ Kód Popis MJ 

129 K 9N 
Náhradní 
doprava  

den 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

výpisu výrobků: 1 okno, 1 dveře 

výkazu výměr: 1 okno, 1 dveře 

ů. V objektu SO 02 je umístěno 1 okno a 1 dveře. 

e v prosklených stěnách). 

zadávacích podmínkách nebyl uveden předpokládaný termín zahájení a dokončení, pouze lh

. Nejsme schopni stanovit cenu náhradní autobusové dopravy a dobu výluky, jelikož jsou tyto

edpokládané realizace (např. období prázdnin) a s tím spojené hustoty dopravy 

daném období. Prosíme o uvedení předpokládané doby zahájení stavby. 

IO 05.1 - Nové místní komunikace III.třídy (vozidlové) je následující 

specifikace náhradní autobusové dopravy (NAD):  

NAD bude zavedena celotýdenně v intervalu 10 minut, v době od 04:20 h do 23:10 h; 

ru Sokola Tůmy - Sídliště Fifejdy je 2,895 km;  

ru Sídliště Fifejdy - Sokola Tůmy je 2,208 km;  

ru Sokola Tůmy - Sídliště Fifejdy za 1 den je 114;  

ru Sídliště Fifejdy - Sokola Tůmy za 1 den je 114;  

 za 1 den je 228;  

Náhradní autobusová doprava je podrobně specifikována ve výkazu výměr. Počet spoj

 po celý rok (viz. výše uvedené) a  na tento denní počet spojů nemá vliv období prázdnin, a

edpokládaný termín zahájení stavby je v 03/2014, termín dokončení je závislý na zhotoviteli 

stavby. Období náhradní autobusové dopravy se vzhledem k zásadám organizace výstavby (ZOV) 

né fázi výstavby. 

r objektu IO 05.1. Nové místní komunikace je u položky 129 Náhradní doprava uvedena 

. Současně je v souboru „TZ-ZOV 2013 RDS TERMINAL.doc“ uvedená 

edpokládaná doba výluky 5. týdnů. Zároveň je délka výluky uvedena jako hodnotící kritérium. Jakou 

edpokládaná doba výluky (doba náhradní autobusová doprava) je generálním projektantem stavby 

. Jelikož délka výluk je hodnotícím kritériem této veřejné zakázky, v

u inženýrského objektu IO 05.1 - Nové místní komunikace III.třídy (vozidlové) po

autobusové dopravy si stanovuje uchazeč. 

Množství J.cena [CZK] 
Cena 

celkem 
[CZK] 

Údaj doplní uchazeč   
 

  V objektu SO 01 jsou 4 

čení, pouze lhůta výstavby 

. Nejsme schopni stanovit cenu náhradní autobusové dopravy a dobu výluky, jelikož jsou tyto 

tím spojené hustoty dopravy 

ozidlové) je následující 

 od 04:20 h do 23:10 h;  

et spojů denně je přesně dán 

 nemá vliv období prázdnin, aj. 

čení je závislý na zhotoviteli 

zásadám organizace výstavby (ZOV) 

r objektu IO 05.1. Nové místní komunikace je u položky 129 Náhradní doprava uvedena 

ZOV 2013 RDS TERMINAL.doc“ uvedená 

dnotící kritérium. Jakou 

edpokládaná doba výluky (doba náhradní autobusová doprava) je generálním projektantem stavby 

. Jelikož délka výluk je hodnotícím kritériem této veřejné zakázky, v pol. 129 

ídy (vozidlové) počet dnů náhradní 

Cena 
 
 

Cenová 
soustava 
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Specifika k výběru dopravce 
          dopravce bude provozovat náhradní dopravu (dále také NAD) silničním vozidlem, 

kterému byla přidělena státní poznávací značka ČR a které je zapsáno v registru silničních 
vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.; 
          dopravce bude dodržovat pří

dopravě;  
          náhradní doprava bude organizována vozidlem určeným k přepravě osob o celkové délce 

od 10 m do 12 m;  
          vozidlo musí být vybaveno odbavovacím systémem užívaným v integrované

systému ODIS (tj. označovače jízdenek Mypol pro ODIS); 
          vozidlo musí být vybaveno vnitřním akustickým hlášením pro informování cestujících o 

výluce a vyhlašování zastávek; 
          vozidlo musí být vybaveno zařízením pro zajištění

hlasového spojení vozidla s dispečerem drážní dopravy, za kterou je náhradní doprava 
zajišťována (tj. dispečer Dopravního podniku Ostrava a.s.); 
   
2.       Specifika náhradní autobusové dopravy (dále NAD) 
          NAD bude vedena v úseku zastávek "Sokola Tůmy 

Trnky  Sídliště Fifejdy";  
          v případě konečné zastávky "Sídliště Fifejdy" bude otáčení NAD prováděno přes kruhový 

objezd před zastávkou "Futurum"; 
          v případě konečné zastávky "Sokola Tůmy" bude otáčení NAD prováděno propojkou mezi 

ulicemi Sokola Tůmy, Josefa Šavla a 28.října; 
          NAD bude zavedena celotýdenně v intervalu 10 minut, v době od 04:20 h do 23:10 h; 
          délka spoje ve směru Sok
          délka spoje ve směru Sídliště Fifejdy 
          počet spojů ve směru Sokola Tůmy 
          počet spojů ve směru Sídliště Fifejdy 
          celkový počet spojů za 1 den je 228; 
          celkový počet najetých km za 1 den je 581,742 km; 
          v počtu km nejsou zahrnuty nájezdy a odstavení vozidel. 

   

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

 

 

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Specifika k výběru dopravce  
dopravce bude provozovat náhradní dopravu (dále také NAD) silničním vozidlem, 

kterému byla přidělena státní poznávací značka ČR a které je zapsáno v registru silničních 
vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb.;  

dopravce bude dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

náhradní doprava bude organizována vozidlem určeným k přepravě osob o celkové délce 

vozidlo musí být vybaveno odbavovacím systémem užívaným v integrovaném dopravním 
systému ODIS (tj. označovače jízdenek Mypol pro ODIS);  

vozidlo musí být vybaveno vnitřním akustickým hlášením pro informování cestujících o 
výluce a vyhlašování zastávek;  

vozidlo musí být vybaveno zařízením pro zajištění trvalého oboustranného dálkového 
hlasového spojení vozidla s dispečerem drážní dopravy, za kterou je náhradní doprava 
zajišťována (tj. dispečer Dopravního podniku Ostrava a.s.);  

Specifika náhradní autobusové dopravy (dále NAD)  
bude vedena v úseku zastávek "Sokola Tůmy  Náprstkova  Vršovců  Strmá 

 
v případě konečné zastávky "Sídliště Fifejdy" bude otáčení NAD prováděno přes kruhový 

objezd před zastávkou "Futurum";  
řípadě konečné zastávky "Sokola Tůmy" bude otáčení NAD prováděno propojkou mezi 

ulicemi Sokola Tůmy, Josefa Šavla a 28.října;  
NAD bude zavedena celotýdenně v intervalu 10 minut, v době od 04:20 h do 23:10 h; 
délka spoje ve směru Sokola Tůmy  Sídliště Fifejdy je 2,895 km;  
délka spoje ve směru Sídliště Fifejdy  Sokola Tůmy je 2,208 km;  
počet spojů ve směru Sokola Tůmy  Sídliště Fifejdy za 1 den je 114;  
počet spojů ve směru Sídliště Fifejdy  Sokola Tůmy za 1 den je 114;  
celkový počet spojů za 1 den je 228;  
celkový počet najetých km za 1 den je 581,742 km;  
v počtu km nejsou zahrnuty nájezdy a odstavení vozidel.  

ch zakázek  

dopravce bude provozovat náhradní dopravu (dále také NAD) silničním vozidlem, 
kterému byla přidělena státní poznávací značka ČR a které je zapsáno v registru silničních 

slušná ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

náhradní doprava bude organizována vozidlem určeným k přepravě osob o celkové délce 

m dopravním 

vozidlo musí být vybaveno vnitřním akustickým hlášením pro informování cestujících o 

trvalého oboustranného dálkového 
hlasového spojení vozidla s dispečerem drážní dopravy, za kterou je náhradní doprava 

Strmá  Jiřího 

v případě konečné zastávky "Sídliště Fifejdy" bude otáčení NAD prováděno přes kruhový 

řípadě konečné zastávky "Sokola Tůmy" bude otáčení NAD prováděno propojkou mezi 

NAD bude zavedena celotýdenně v intervalu 10 minut, v době od 04:20 h do 23:10 h;  
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