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Veřejná zakázka „Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“  
 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 

Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 09. 01. 2016 ve 13:00 

hodin na 16. 01. 2017 ve 13:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního 

termínu 09. 01. 2016 ve 13:00 hodin na 16. 01. 2017 ve 13:00 hodin k veřejné zakázce „Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“. 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3  
 

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

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce. 
 

 
Dotaz č. 1: 

Uchazeč má zato, že se dle projektu a rozpočtu navrhovaná dlažba pro realizaci zpevněné plochy 

zpomalovacích prahů nedá s těmito parametry dodat. Dodavatelé jsou schopni dodat typ dlažby o maximální 

tloušťce DL 80mm. Prosíme o přehodnocení, případně úpravu rozpočtu pro dodávaný materiál. 

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x10 cm přírodní m2 338,653 

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x10 cm červená m2 206,550 

 
 
Odpověď: 

Při tvorbě rozpočtu byl materiál dlažby nepřesně specifikován. Na přejízdné ostrůvky je požadavek na tl. 

dlažby 100mm. Ideálně se použije dlažba, která díky svému tvaru při skladbě vytváří zámky. Není požadován 

konkrétní typ „Holland“. 

Pro upřesnění uvádíme pár příkladů výrobců betonových prefabrikátů a název jejich výrobků, které by na 

plochy přejízdných ostrůvků bylo vhodné použít. Půdorysný rozměr těchto prvků je obvykle 200x160mm. Zda 

bude dlažba se zkosenými rohy nebo s rovnou hranou není v tomto případě podstatné. 

Příklady výrobců a jejich výrobních řad, které odpovídají požadavku a vyrábí se v tl. 100mm: BEST – Beaton; 

DITON – Íčko; Pressbeton – H-profil …. atd. Omlouváme se za nepřesnou definici tvaru dlažby. 

 

 
 
 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/005237/17/VZKÚ/Bit 
Sp. zn.: S-SMO/369108/16/VZKÚ/7 

  
Vyřizuje: Ing. Martina Bittová 
Telefon: +420 599 442 074 
Fax:  
E-mail: mbittova@ostrava.cz 

  
Datum: 2017-01-05 
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Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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