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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 
a 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 „ZZVZ“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, a dle znění zadávacích 

podmínek v bodě VI.-Žádost o vysvětlení ZD, uplatňujeme u zadavatele výše uvedeného výběrového řízení 

následující dotaz: 

1. Ve výkazu výměr objektu SO 03-Přípojka hydrantové vody postrádáme položky pro nacenění dodávky 

a montáže 90 bm potrubí. Výkaz výměr obsahuje pro potrubí jen níže uvedené položky:  

    8 - Trubní vedení 

21 K 852241121 
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 

kus 3,000 

22 M 552532370 
trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF 
DN 80 mm délka 300 mm 

kus 1,000 

23 M 552534890 
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový 
epoxid, tl.250µm F-kus DN 80 mm 

kus 2,000 

 
Dotaz: Provedete aktualizaci výkazu výměr obj. SO 03 s doplněním D+M chybějícího potrubí? 
 
Odpověď: 

V soupisu prací „SO 03 Vodovodni pripojka_R1“ byla u objektu „4 – Přípojka hydrantové vody“ doplněna 

pol. č. 100 „Montáž potrubí“ a pol. č. 101 „Potrubí třívrstvé“ a současně bylo změněno množství u pol. č. 

31 „Montáž hydrantů nadzemních“ a pol. č. 32 „Hydrant nadzemní“ z původních 0 ks na 1 ks: 

 

 

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/179590/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/15 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  

Datum: 2018-04-10 
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Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_3_Soupis 

praci_35_2018_R3.zip) opravený soubor (SO 03 Vodovodni pripojka_R1) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Dotaz č. 2: 

Vzhledem k tomu, že byly formou „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ již podruhé uveřejněny nové 

položkové rozpočty, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání nabídek. 

 
Odpověď: 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu 18. 04. 2018 do 10:00 hod. na 25. 04. 

2018 do 13:00 hod. a lhůtu pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 18. 04. 2018 v 10:00 

hod. na 25. 04. 2018 v 13:00 hod.  

  

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha:  
Vysvetleni_ZD_c_3_Soupis praci_35_2018_R3.zip 
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