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Veřejná zakázka „Tramvajové mosty ul. Plzeňská“, č. VZ 630056 
Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek 

V návaznosti na dotazy dodavatelů předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky.  

Dotaz č. 1: 

 
Odpověď: 

S ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek – viz. informace v závěru těchto dodatečných informací. 

Dotaz č. 2: 

 

Odpověď: 

Zadavatel přílohou dodatečných informací poskytuje opravený soupis prací SO 403 – Přeložka kabelů 

OVANET (SO 403_Soupis_praci_R1). Tento soupis prací je pro zpracování nabídky závazný. 

Dotaz č. 3: 

V soupise prací objektů SO 201.a a SO 202.a jsou položky týkající se dodávky oceli se stanovenou 

trojnásobnou obratovosti (záporné hodnoty). Každý dodavatel si dle svých možností a aktuální ceny na trhu 

(není povolena valorizace) stanoví cenu oceli a to již včetně předpokládané obratovosti. Nelze tedy stanovit, 

že zrovna bude u všech položek trojnásobná. Žádáme o odstranění těchto položek nebo uznání položky s 0 

cenou. 

Odpověď: 

Položky SO 201 - 13010748_R, 13010749_R, 130109380, 13010938_R, 15920220_R, 15920221_R a SO 

202 - 15920220_R, 15920221_R vyjadřují skutečnost, že se nejedná o trvalé konstrukce. Po provedení prací 

budou vytaženy a zůstanou v majetku dodavatele. Je věcí dodavatele, zda je ještě použije (zadavatel vycházel 

z odborného odhadu o trojnásobném použití), anebo je po provedení prací vyřadí jako nepotřebné. Zadavatel 

uhradí jen poměrnou část za využití po dobu výstavby a opotřebení. Položky zůstávají beze změn. 

 

   

   

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/155092/16/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/399214/15/VZKÚ/22 

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

  
Datum: 27. dubna 2016 
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Dotaz č. 4: 

 
Odpověď: 

Položka č. 23 je v soupisu prací navíc. Zadavatel přílohou dodatečných informací poskytuje nový soupis 

prací SO 604 – Tramvajové vedení (604, 605, 606, 607, 608_1, 608_2, 609 _SP_R1), ve kterém byla 

položka č. 23 odstraněna. Tento soupis prací je pro zpracování nabídky závazný. 

S ohledem na výše uvedený dotaz č. 1 a na další podané dotazy k zadávacím podmínkám, jejichž odpovědi 

Vám budou následně poskytnuty, Vám současně sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek, 

která se mění z původního termínu 04. 05. 2016 do 14:00 hod. na 18. 05. 2016 do 10:00 hod. a lhůty 

pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 04. 05.2016 v 14:00 hod. na 18. 05. 2016 v 10:00 

hod.  

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky 
závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

zastupující vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 

Příloha: 

SO 403_Soupis_praci_R1 

604, 605, 606, 607, 608_1, 608_2, 609 _SP_R1 
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