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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám
k veřejné zakázce „Rekonstrukce 

 

V souvislosti s doručením žádosti 
Nádražní“, Vám v souladu s ustanovením
pozdějších předpisů předkládáme tyto dodate

1.  

Dotaz: 

V dodatečných informacích č. 4 byly na základ
svršek I. a II. etapy jako dva samostatné soubory. Jak má uchaze
výkaz výměr byl koncipován jako jeden soubor s
tento soubor „Soupis-26-11-2014.xls“, kde vyplní listy „1.5 
– Tramvajový svršek“ a k tomu zvlášť
Tramvajový svršek – II. ETAPA.xls“? Nebo zašle zadavatel jeden kompletní výkaz vým
se všemi již dříve zapracovanými změ
dodatečných informací č. 4), aby mě

Odpověď: 

V příloze těchto dodatečných informací vám poskytujeme
s výkazem výměr s veškerými zapracovanými požadavky, kde j

2.  

Dotaz: 

Ve výkazu výměr „Soupis-26-11-2014.xls“ listu „2.4 
z délkových položek“ uvedena nulová vým
této výměry. Zašle zadavatel upravený výkaz vým
stejné jednoznačné podklady k oceně

Odpověď: 

Opravený soupis prací, dodávek a služeb je poskytnut v
doplněn do konkrétních položek v množství 5

3.  

Dotaz: 

Ve výkazu výměr „Soupis-26-11-2014.xls“ listu „2.3 
trasy“ je v pol. č. 37 „prořez z délkových položek“ uvedena nulová vým
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zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rekonstrukce ul. Nádražní“ 

 o dodatečné informace k veřejné zakázce označ
anovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn
tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doru

č. 4 byly na základě dotazu č. 3 zaslány upravené výkazy vým
svršek I. a II. etapy jako dva samostatné soubory. Jak má uchazeč s těmito výkazy pracovat, když p

r byl koncipován jako jeden soubor s výkazy výměr pro celou stavbu? Má uchaze
2014.xls“, kde vyplní listy „1.5 – SO 651 – Tramvajový svršek“ a „2.5 

tomu zvlášť soubory „SO 651 – Tramvajový svršek – I.ETAPA.xls“ a „SO 651 
II. ETAPA.xls“? Nebo zašle zadavatel jeden kompletní výkaz vým

íve zapracovanými změnami (vč. zapracovaných změn pro tramvajový svršek 
. 4), aby měli všichni uchazeči stejné jednoznačné podklady k

ných informací vám poskytujeme upravený soupis prací, dodávek a služeb 
veškerými zapracovanými požadavky, kde jsou upravené položky

2014.xls“ listu „2.4 – SO 401 – Přeložka VO“ je v
délkových položek“ uvedena nulová výměra, přičemž zde není uveden ani vzorec 

ry. Zašle zadavatel upravený výkaz výměr s uvedením této výměry, aby m
ocenění? 

Opravený soupis prací, dodávek a služeb je poskytnut v příloze těchto dodatečných informací
množství 5 %.  

2014.xls“ listu „2.3 – SO 404 – Přeložka veřejného osv
délkových položek“ uvedena nulová výměra, přičemž zde není uveden ani 
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tsmolik@ostrava.cz 

ě ůty pro podání nabídek 

ejné zakázce označené „Rekonstrukce ul. 
řejných zakázkách, ve znění 
ění doručených žádostí:  

. 3 zaslány upravené výkazy výměr pro tramvajový 
mito výkazy pracovat, když původní 

r pro celou stavbu? Má uchazeč odevzdat 
Tramvajový svršek“ a „2.5 – SO 651 

I.ETAPA.xls“ a „SO 651 – 
II. ETAPA.xls“? Nebo zašle zadavatel jeden kompletní výkaz výměr pro celou stavbu 

n pro tramvajový svršek – dle dotazu č. 3 
né podklady k ocenění? 

soupis prací, dodávek a služeb 
y podbarveny. 

eložka VO“ je v pol. č. 38 „prořez 
emž zde není uveden ani vzorec pro případný výpočet 

ěry, aby měli všichni uchazeči 

čných informací, prořez byl 

řejného osvětlení a chráničkové 
ě ř čemž zde není uveden ani 
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vzorec pro případný výpočet této vým
aby měli všichni uchazeči stejné jednozna

Odpověď: 

Opravený soupis prací, dodávek a služeb je poskytnut v
doplněn do konkrétních položek v množství 5 %.

  

4.  

Dotaz: 

B Rekonstrukce tramvajové trati: Všeobecné položky:

R050 Zajištění náhradní autobusové dopravy. Sou
položky nespecifikuje. Pro transparentnost žádáme, zda tyto náklady máme 

Odpověď: 

Součástí zajištění náhradní autobusové dopravy je i dozor (informáto
dopravce, který je držitelem nezbytné licence. Náklady na tuto dopravu bude hradit vybraný zhotovitel dle 
soupisu prací. 

5.  

Dotaz: 

Část B. TT, I. a II. Etapa, SO 002 Provizorní kolejové propojení. Žádáme o dopln
kolejnic, jako v SO 651. 

Odpověď: 

Bylo doplněno do opraveného soupis

 

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o zm
13:00 hod. na 26. 01. 2015 do 13:00 hod.

01. 2015 v 13:00 hod. na 26. 01. 201

 

 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb s
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čet této výměry. Zašle zadavatel upravený výkaz výměr s
i stejné jednoznačné podklady k ocenění? 

Opravený soupis prací, dodávek a služeb je poskytnut v příloze těchto dodatečných informací, pro
množství 5 %.  

B Rekonstrukce tramvajové trati: Všeobecné položky: 

ní náhradní autobusové dopravy. Součástí těchto prací je i dozor (informáto
položky nespecifikuje. Pro transparentnost žádáme, zda tyto náklady máme započítat do položky výluk.

ní náhradní autobusové dopravy je i dozor (informátoři). Náhradní dopravu bude zajiš
dopravce, který je držitelem nezbytné licence. Náklady na tuto dopravu bude hradit vybraný zhotovitel dle 

ást B. TT, I. a II. Etapa, SO 002 Provizorní kolejové propojení. Žádáme o doplně

soupisu prací, dodávek a služeb s podbarvením.  

bídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 

lujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 
:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z p

. 2015 ve 13:00 hod. k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Nádražní

ejných zakázek  

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

ěr s uvedením této výměry, 

čných informací, prořez byl 

chto prací je i dozor (informátoři), což popis 
čítat do položky výluk. 

i). Náhradní dopravu bude zajišťovat 
dopravce, který je držitelem nezbytné licence. Náklady na tuto dopravu bude hradit vybraný zhotovitel dle 

ást B. TT, I. a II. Etapa, SO 002 Provizorní kolejové propojení. Žádáme o doplnění položky pro výzisk 

ůvodního 19. 01. 2015 do 
pro otevírání obálek z původního 19. 
Rekonstrukce ul. Nádražní“. 
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