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Statutární město Ostrava 
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Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 + Prodloužení 
lhůt 
 

 
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 (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

 
 
Odpověď: 

Projektová dokumentace „Smíšené trvalkové výsadby“ byla zpracována v souladu s principy uvedenými 

v certifikované metodice pro zakládání „trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní 

údržbou“. Přesný postup zakládání těchto výsadeb je popsán detailně v technické zprávě. Práce na založení na 

těchto trvalkových výsadbách jsou v rozpočtech v agregovaných položkách. Realizační firma musí respektovat 
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jak technickou zprávu, tak rozpočet. Drobné odchylky od technologie, které budou vyvolány změnou půdních 

podmínek stanoviště, případně vyvolané změnou třetích osob, musí zhotovitel realizace respektovat. Tyto 

změny budou předem odsouhlaseny technickým a autorským dozorem.  

Za službu obdobného charakteru je považována realizace smíšených trvalkových výsadeb v minimálním 

rozsahu a finančním objemu dle požadavků na technickou kvalifikaci uvedených v zadávacích podmínkách. 

Zadavatel požaduje předložit seznam služeb obdobného charakteru k prokázání zkušeností dodavatele 

v přiměřené míře vzhledem ke složitosti a rozsahu veřejné zakázky stanovené v poskytnuté projektové 

dokumentaci a soupisu prací. Zadavatel není povinen přikládat zmiňovanou metodiku k zadávací 

dokumentaci, neboť považuje za samozřejmost, že účastník této zakázky je znalý technologie zakládání a 

údržby smíšených trvalkových výsadeb a má dostatečnou zkušenost s jejich realizací, kterou doloží 

požadovanými referencemi obdobného charakteru. Odkaz na zmiňovanou metodiku a odbornou publikaci je 

doporučením a byl uveden v souvislosti s obecným vysvětlením technologie zakládání a údržby smíšených 

trvalkových záhonů. 
 

Dotaz č. 2: 
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Odpověď: 

a) V rozpočtu, v odstavci „Založení smíšeného trvalkového záhonu“ byla opravena položka č.1 „Chemické 

odplevelení půdy postřikem 2x(cca 50% plochy)“. V původní, neopravené položce se mylně uvádí 

ošetření totálním herbicidem plocha 50 %. Z položky byl odstraněn údaj 50 % plochy a tím je myšleno 

ošetření 100 % plochy. Ve výkazu výměr (původním) je totální herbicid použit v trojnásobné koncentraci 

než je běžné, proto množství herbicidu nebylo upravováno. Změna je u stavebních objektů 1 až 17. 

b) V rozpočtu u stavebních objektů č.8,9,10,16 byl doplněn  rozpočet o položku č.6 v záložce 

„Rekapitulace“ ve „Specifikaci ostatního materiálu č.2 : položka č.6 „Ornice včetně pořízení a dopravy“. 

Provedené doplnění  položky č.6 : stavební objekty  8,9,10,16 s konkrétním počtem MJ: 
 

8 -   Sídliště Vršovců -  dodávka ornice včetně pořízení 0,6m3 

9  -   ulice Výškovická zastávka Zábřeh - Vodárna  - dodávka ornice včetně pořízení 10,5m3 

10 -  ulice Výškovická zastávka Karpatská  - dodávka ornice včetně pořízení 4,5m3 

16 -  ulice Bílovecká - dodávka ornice včetně pořízení 15m3 

V rozpočtu u stavebních objektů č.8,9,10,16 byl doplněn rozpočet o položku č.7a, v záložce „Položky“ 

v odstavci „Založení smíšeného trvalkového záhonu“, položka č.7a: „Rozprostření ornice v rovině„ 

včetně MJ. 

Manipulace s ornicí – tato položka je již obsažena v původním rozpočtu. 

c) V rozpočtu, odstavci „Založení smíšeného trvalkového záhonu“, položka č.8 „obdělání půdy 

kultivátorováním v rovině“ byl rozšířen text položky  o „frézování v rovině“. Tato změna byla provedena 

u stavebních objektů 1-3 a 5-17. 

d) V rozpočtu, odstavci „Založení smíšeného trvalkového záhonu“, položka č.11, „Výsadba trvalek do 

připravené půdy se zalitím“ byla rozšířena o text „rozmístění  rostlin“. Tato změna byla provedena 

v rozpočtu u stavebních objektů 1-17. 

e) V technické zprávě se píše „na takto připravený povrch se rovnoměrně rozveze zpět dobře odplevelená 

zemina, případně propařená ornice ve vrstvě 50 až 100 mm“. Propařenou zeminu jsme uvedli pro případ, 

že se nepovede v době výsadeb na 100 % odplevelit stávající zeminu formou herbicidního postřiku. Tuto 

možnost má realizátor jako alternativní řešení. Toto alternativní řešení není součástí rozpočtu. 

f) V příloze č. 10 „Výkaz výměr a kubatur“ v odstavci „Substrát pro podsyp tulipánů m3“ a v sloupci 

„Substrát pro podsyp ostatních cibulovin m3“ je uvedeno množství substrátu pro cibuloviny. V rozpočtu 

v záložce „Rekapitulace“ v odstavci „Specifikace ostatního materiálu č.2“ v čísle položky 3 “Substrát pro 

cibuloviny“ je uvedeno množství substrátu potřebného pro výsadbu cibulovin. Cibuloviny jsou navrženy 

ve stavebních objektech č. 1-3 a 5-17. Z toho tulipány jsou navrženy ve stavebních objektech č. 1-3 , 5-7, 

9, 11-16. 

g) Tulipány jsou navrženy ve stavebních objektech č. 1-3 , 5-7, 9, 11-16, u těchto stavebních objektů byl 

v rozpočtu, v odstavci „Založení smíšeného trvalkového záhonu“ v položce č. 12 doplněn text: „…..  pro 

kapsy na tulipány“. 

h) Závěrečné uhrabání terénu po zálivce bylo doplněno v rozpočtu v odstavci „Založení smíšeného 

trvalkového záhonu“ do položky č.13 „Mulčování záhonů drceným kamenivem, vrstva 50mm, v rovině“ 

byl doplněn text „závěrečné uhrabání terénu po zálivce“. Tato změna byla provedena u stavebních 

objektů č. 1-3, 5-17. 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
4/4  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

i) V rozpočtu, v odstavci „Údržba smíšeného trvalkového záhonu 3 roky“ byla položka č.2 „Zalití rostlin 

vodou, (v červenci a srpnu celkem cca 10x ročně)“ rozšířena o text: … včetně pořízení a dopravy vody. 

Tato změna byla provedena u všech stavebních objektů č. 1 až 17. 

j) V rozpočtu, v odstavci „Údržba smíšeného trvalkového záhonu 3 roky“ v položce 1 „Vypletí záhonu 

květin v rovině (cca 6x), cca 25%plochy“, byla rozšířena tato položka o text „2x rok“. Myšleno je vypletí 

záhonů celkem 6x za tři roky v rozsahu 25% plochy záhonů. U této položky byl u stavebních objektů č.1-

3, 5-17 také změněn „Počet skutečných MJ“. 

k) Komentář : rozpočet, odstavec „Údržba smíšeného trvalkového záhonu 3 roky“ položka č.3 „Odstranění 

stařiny v rovině (jarní seč) včetně odstranění a odvozu“ dle metodiky pro extenzivní údržbu trvalek je 

přípustné odstranit stařinu (odkvetlé části vyšších trvalek) křovinořezem, tudíž se nejedná o ošetření 

vysazených rostlin. Tato položka obsahuje seč, sběr a odvoz odkvetlých částí rostlin.  

 

Všechny úpravy v rozpočtu jsou vyznačeny žlutou barvou - viz příloha č. 1 
Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_1_Soupis_prací_2.verze. 
 

 

U výkresu číslo 1-17.04 „Podélný řez výsadbovým prostorem“ byla opravena velikost kapsy pro tulipány 

z 30x30x7cm na 30x30x5cm – viz příloha č. 2 
 Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_2_Podelny_rez_vysadbovym_prostorem. 
 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 19. 07. 

2018 ve 13:00 hodin na 26. 07. 2018 ve 13:00 hodin a informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z 

původního termínu 19. 07. 2018 ve 13:00 hodin na 26. 07. 2018 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „Smíšené 

trvalkové výsadby“. 

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné! 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

 

 
 
Přílohy:   Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_1_Soupis_prací_2.verze 

    Vysvetleni_ZD_c_2_Priloha_2_Podelny_rez_vysadbovym_prostorem  
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