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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 
 
 
Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7  

 
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, předkládáme vysvětlení zadávací 

dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 

SO 03 Vodovodní přípojka 

1a) V propočtu výkazu výměr není správně nastaven excel.vzorec položek, prosím o zaslání správného výkazu 

výměr. 

1b) Přípojka hydrantové vody 

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,600   0,00 

   
48,6 

 
48,600 

      
11 K 171201211 

Poplatek za uložení odpadu ze 
sypaniny na skládce (skládkovné) 

t 48,600   0,00 

 

Prosím o revizi m3 a t ve výkazu výměr a zaslání upraveného výkazu výměr. 

Odpověď: 

1a) V soupisu prací „SO 03 Vodovodní přípojka“ byl vzorec položek upraven.  

1b) V soupisu prací „SO 03 Vodovodní přípojka“ v části „Přípojka hydrantové vody“ bylo změněno množství 

u pol. č. 11 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)“ z původních 48,6 t na 97,2 t: 

 

V návaznosti na tyto dotazy zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace 

(Vysvetleni_ZD_c_7_Soupis praci_35_2018_R5.zip) opravený soubor (SO 03 Vodovodní přípojka_R2) 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Dotaz č. 2: 

SO 04 Kanalizační přípojka 

V propočtu výkazu výměr není správně nastaven excel. vzorec položek, prosím o zaslání správného výkazu 

výměr. 

 

 

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/193961/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/26 

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

Datum: 2018-04-18 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
2/3  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

Odpověď: 

V soupisu prací „SO 04 Kanalizační přípojka“ byl vzorec položek upraven. Zadavatel poskytuje v příloze 

vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_7_Soupis praci_35_2018_R5.zip) opravený soubor 

(SO 04 Kanalizační přípojka_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

 
Dotaz č. 3: 

Položkový rozpočet D1.1 Stavební část – Pol. č. 1 „Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných“. 

Z jakého důvodu má být výkop prováděn ručně? Nejedná se o chybu? Prosím o opravu. 

Odpověď: 

U pol. č. 1 a zároveň u pol. č. 2 „Hloubení jam…“  soupisu prací „D1.1 Stavební část“ byla provedena oprava 

v popisu: 

 

 

 

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_7_Soupis 

praci_35_2018_R5.zip) opravený soubor (Hasičská zbrojnice Pustkovec_R3) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
 
Dotaz č. 4: 

Bude zadavatel požadovat po uchazeči finanční vyrovnání za využívání pozemku zadavatele, např. pro 

zařízení staveniště, nebo za zábory veřejných prostranství, např. při provádění přípojek? 

Odpověď: 

Staveniště bude primárně umístěno na pozemcích statutárního města Ostravy, svěřené do správy městského 

obvodu Pustkovec. Užívání zeleně – chodníku – vozovky ve správě městského obvodu Pustkovec má město 

Ostrava, jako investor, zdarma (viz. ustanovení čl. IV. odst. 5. požadavků na obsah smlouvy - příloha č. 2 

výzvy k podání nabídek: „Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a 

jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - 

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.).“  
 
 
Dotaz č. 5: 

Položkový rozpočet D1.1 Stavební část – Pol. č. 56 „Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 

nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

zřízení“. Uchazeč se domnívá, že tato položka společně s položkou č. 57 pro odbednění má chybnou výměru. 

Prosím o opravu. 

Odpověď: 

U pol. č. 56 a 57 „Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, …“ soupisu prací „D1.1 Stavební 
část“ bylo změněno množství z původních 3,7 m2 na 17,1 m2: 
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Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_7_Soupis 

praci_35_2018_R5.zip) opravený soubor (Hasičská zbrojnice Pustkovec_R3) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
 
 
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_7_Soupis praci_35_2018_R5.zip 
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