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Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945)  

V souvislosti s doručením žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné 

zakázky Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění 

doručených žádostí: 

Dotaz uchazeče č. 1 

V textu zadání je požadovaná pětiletá následná péče. Vzhledem k tomu, že půjde o výsadbu rostlin na 

extrémní stanoviště a do nádob, bude následná péče hrát velmi důležitou roli při ujmutí rostlin a bude tedy i 

objemově a ve finančním vyjádření významná. V položkových rozpočtech a rekapitulaci stavby u Krycího 

listu není na následnou 5-ti letou péči popis. V TZ projektu je uvedena roční následná péče u výsadeb stromů 
30x zálivka, řezy pěstební i omezovací směrem k nadzemním vedením, 2x hnojení, 2x odplevelování, 1x 

kontrola a oprava úvazků a případná výměna sazenice, u trávníků 10x kosení a 1x hnojení. 

Poznámka tazatele – významnou položkou by mohl být ještě úklid listí, pokud bude součástí následné 5-ti 

leté péče.  

Dovolujeme si požádat o položkovou specifikaci pětileté následné péče u vysazených stromů, keřů a 
založených trávníků a doplnění položkového rozpočtu. 

Odpověď zadavatele č. 1  

Doplňujeme výkaz výměr o část: Udržovací péče komplet – viz. příloha (0130_Udrzovaci pece_VV) a 

současně přikládáme aktuální verzi souboru 00_Kompletace stavby_VV – viz příloha 

(Aktualni_00_Kompletace stavby_VV). 

Dotaz uchazeče č. 2 

Dotaz na substráty, sjednocení a upřesnění specifikace:  

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner v řádku položka 4 je uvedeno 

certifikovaný substrát pro rostliny v nádobách - z vybraných 
komponentů a zlehčujících hydroakumulačních substancí    m3 97,078 

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.:  SMO/025902/13/LPO/Růž 

Sp. zn.: S-SMO/025902/13/LPO/2  

  

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 

Telefon: +420 599 443 256 

Fax: +420 599 442 010 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 

  
Datum: 2013-01-25 
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V TZ je v případě výsadeb stromů do kontejnerů pěstební substrát text, který nezmiňuje výslovně 
certifikovaný substrát, požaduje však agrochemický rozbor a odsouhlasení substrátu architektem.  

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy výsadby stromů je uvedeno v položce 5 

pěstební substrát - organicko-minerální substrát vč. hnojiva 
OSMOCOTE 3kg/m3, vč. agrochem. rozboru    m3 814,370 
V TZ je v případě výsadeb stromů v dlažbě a v travnatém pásu pěstební substrát text, který přesně 
specifikuje zrnitostní složení a obsah živin, požaduje se agrochemický rozbor a odsouhlasení substrátu 

architektem, eventuelní úprava dle výsledku rozboru.  

a) Bude tedy vzhledem k náročným stanovištním podmínkám při výsadbě stromů v nádobách 
požadována dodávka certifikovaného substrátu?  

b) Bude tedy vzhledem k náročným stanovištním podmínkám, zejména u stromů vysazovaných na 

stanovištích v dlažbě (substrát se musí hutnit před pokládkou dlažby, nesmí časem sesedat, musí si 
uchovat dlouhodobě stálou strukturu…), ale jistě i v travnatých pásech na dané lokalitě vyžadován 

certifikovaný substrát? Pokud ano, dovolujeme si požádat o takové upřesnění a sjednocení specifikace 
pro substrát. 

Odpověď zadavatele č. 2  

a) Ano, při výsadbě stromů v nádobách je požadována dodávka certifikovaného substrátu pro výsadbu 

stromů ve městě v souladu s normou ČSN 839011. 
b) Ano, při výsadbě stromů vysazovaných na stanovištích v dlažbě i v travnatých pásech je požadována 

dodávka certifikovaného substrátu pro výsadbu stromů ve městě v souladu s normou ČSN 839011. Tato 

norma dostatečně specifikuje požadovaný substrát. 

Dotaz uchazeče č. 3 

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner je v řádku položka 23 uvedeno 

příplatek za barevnou úpravu- autorské dílo pro velko-
květináč:  grafika, obraz, barevný smaltovaný plech  - 
PŘEDBĚŽNÁ CENA DLE INVESTORA    kus 65,000 

Dovolujeme si požádat o sdělení předběžné ceny, která by měla být dána včetně instalace díla na 

květináč. 

Odpověď zadavatele č. 3  

Ve výkazu výměr část 0122 - Vegetační úpravy - Kontejner. vícestupňová izolač. zeleň (stromy v nádobách) 

u položky č. 23 byla doplněna cena, která je pro stanovení nabídkové ceny jednotná pro všechny uchazeče. 

Vlastní grafický návrh bude konzultován s objednatelem a architektem v průběhu realizace díla. 

 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Množství 

celkem 
cena/MJ cena celkem 

23 749 74910PC-1 

příplatek za barevnou úpravu- autorské 
dílo pro velko-květináč:  grafika, obraz, 
barevný smaltovaný plech  - 
PŘEDBĚŽNÁ CENA DLE INVESTORA    

kus 65,000  10 000  650 000 

Dotaz uchazeče č. 4 

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner je v řádku položka 22 uvedeno 

velkokapacitní květináč betonový pohled.beton, armovaný, -
atyp: vně rozměr 2500x1000 / v.1100 mm, 2 odtokové 
otvory      kus 65,000 

a) Vzhledem k tomu, že jde o atyp a položka předchází položce 23, kde je výslovně uvedeno 
„předběžná cena dle investora“, bude u této položky investor stanovovat předběžnou cenu 

v návaznosti na specifické požadavky a případné autorství k zadané atypické nádobě?  

Pokud ano, dovolujeme si požádat o sdělení předběžné ceny. 

b) Pokud nebude stanovena předběžná cena, dovolujeme si požádat o rozšíření specifikace květináčů – 
síla a kvalita betonu, typ (vč. barvy) betonu, armování. 
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Odpověď zadavatele č. 4  

a) Ne. 
b) Doplňujeme specifikaci položky č. 22 v položkovém rozpočtu v části 0122- Kontejner. vícestupňová 

izolač. zeleň (stromy v nádobách): 

Tl. betonu 10-12 cm (dole 12 cm - kónicky), otvory dle plánu 

     Beton třída C 30/37, XF 4 (odolné vůči soli a jiným chemickým posypovým materiálům) 

     Armování dle výrobce. 

Dotaz uchazeče č. 5 

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy výsadby stromů je uvedeno v položce 29 

obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   
š.100/v.200mm  dl.100-300mm    m 762,752 
a) Bude obrubník žulový, stejně jako dlažební kostka? 

b) Bude v rámci pokládky obrubníku zároveň prováděna úprava okolních dotčených zpevněných 

ploch (cca 0,3 – 0,5m)? 

Odpověď zadavatele č. 5  

a) Ano. 
b) Ne. 

Dotaz uchazeče č. 6 

V rámci Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945) byl uchazečům 

poskytnut aktualizovaný výkaz výměr, řešící  přeložky el. vedení  ČEZ 22 kV doplněním jejich popisu (pol. 

č. 16 a 17). 

Z uvedeného výkazu (popisu) nelze stanovit cenu za uvedené přeložky a to nám taktéž potvrdil správce sítí, 

kterého jsme vyzvali k ocenění položek výkazu výměr.  
Na jednání dne 23.1.2013 se zástupci ČEZ nám bylo sděleno, že přeložky řeší na základě zadání dle svého 

metodického postupu majitel sítí, tj. ČEZ, a to vč. projektu a ceny, dále nám bylo sděleno:  

    1. Ani z doplněného popisu položek nelze stanovit cenu za uvedené přeložky,  

    2. Přeložky řeší na základě zadání dle svého metodického postupu majitel sítí, tj. ČEZ,  

        a to včetně vypracování projektu a stanovení ceny. 

    3. Samotnou realizaci pak zadává společnost ČEZ svým smluvním partnerům.  

 

Na základě těchto informací doporučujeme položky z výkazu výměr vyjmout, a nebo poskytnout všem 

uchazečům stejnou cenu - odhadem s tím, že tato bude upřesněna při realizaci zakázky.  

Odpověď zadavatele č. 6  

Ve výkazu výměr část 011-Terénní úpravy, modelace terénu, demolice u položek č. 16 a 17 byla doplněna 

cena, která je pro stanovení nabídkové ceny jednotná pro všechny uchazeče. 

 

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Zkrácený popis MJ Množství 

celkem 
cena/MJ cena celkem 

16 921 21001-PC1 

Přeložení el.vedení ČEZ 22 kV, stáv.trasa 
60m,  nová trasa + chránička 80m 

(uložení kabelu do umělohmotových 
dělelných chrániček)  = CENA ČEZ 
NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ         

V položce zahrnuto                    
Zemní práce (odkop zeminy ručně, 

hutnění zeminy strojně, výkop kabelové 
rýhy120*120 cm ručně - stará trasa 60m, 

nová 80 m)                          
Revize elektrického zařízení 

Manipulace ČEZ a zajištěné pracoviště 
Vytýčení stávajících podzemních sítí      

Montážní a demontážní práce            
Chránička 80 m 

Kabel 80 m (dle napětí) 

kpl 1,000 395 720  395 720  
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17 921 21001-PC2 

Přeložení el.vedení ČEZ - kabely VN 22 
kV, výkop ve stávající trase, vložení do 

chráničky (+obbetonování)  = CENA ČEZ 
NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ         

V položce zahrnuto                    
Zemní práce (odkop zeminy ručně, 

hutnění zeminy strojně, výkop kabelové 
rýhy120*120 cm ručně - 110 m)          

Revize elektrického zařízení 
Manipulace ČEZ a zajištěné pracoviště 
Vytýčení stávajících podzemních sítí      

Montážní a demontážní práce 
Chránička 110 m, její obbetonování (bet. 

B15 bez bednění) 

m 110,000 5 385  592 350   

 

 

Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek.   

 

 

 

Ing. Eva Seborská  

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 

Příloha:   

0130_Udrzovaci pece_VV 

Aktualni_00_Kompletace stavby_VV 
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