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Statutární město Ostrava 

Magistrát 
 

 

 

 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

V návaznosti na dotazy uchazečů Vám sdělujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Realizace kulturního a turistického značení“: 

 

Dotaz č. 1: 

Vzhledem k tomu, že naše společnost byla zpracovatelem projektové dokumentace “Analýza a projekt 
dopravního značení KTC“, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že k projektu nebyla vydána finální 
„stanovení místní úpravy“ (viz. průběh projednání s dotčenými orgány, zápisy z jednání apod., o kterém jste 
byli informováni), pouze kladná předběžná stanoviska. Bez definitivního „stanovení místní úpravy“ nelze 
zakázku realizovat. Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Realizace kulturního a turistického značení“ 
vznášíme následující dotazy: Je event. „stanovení místní úpravy“ součástí této zakázky (protože v zadávací 
dokumentaci to není uvedeno) nebo si je zajistí zadavatel veřejné zakázky Statutární město Ostrava? 
V případě, že „stanovení místní úpravy“ bude součástí této zakázky, je požadovaný termín realizace max. 8 
týdnů platný? (neboť včetně vyřízení stanovení je nereálný)? 

Odpověď: 
Stanovení místní úpravy zajistí zadavatel, požadovaný termín realizace max. 8 týdnů zůstává v platnosti. 

 

Dotaz č. 2: 

Prosím o zaslání výkazu výměr k veřejné zakázce „Realizace kulturního a turistického značení“. I když se 

jedná o zakázku tzv. malého rozsahu, k řádnému zpracování ceny a objektivnímu posouzení nabídek je 

nezbytné zadat zakázku řádně (i podle § 6 zákona o veřejných zakázkách „transparentně, rovným 

zacházením a nediskriminačně“). Podle § 44 odst. 1) zákona o veřejných zakázkách za správnost a úplnost 

zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Dále § 44 odst. 4: Zadávací dokumentace veřejných zakázek na 

stavební práce musí obsahovat kromě náležitostí uvedených v odstavci 3: 

a) příslušnou dokumentaci podle zvláštního právního předpisu
 

nebo jinou technickou dokumentaci 

zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování 

nabídky, 

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. 
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Dopravní značení patří podle kategorizace CZ-NACE mezi stavební práce, tudíž toto ustanovení zákona na 

tuto zakázku analogicky dopadá. Prosím tedy o výkaz výměr v elektronické podobě a posunutí termínu pro 

podání nabídek. Pro zpracování nabídky potřebujeme znát i typy a délky nosičů dopravních značek. 

Odpověď: 
Zadávací dokumentaci doplňujeme o výkaz výměr, který Vám posíláme v příloze. 

 

Dotaz č. 3: 

Společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Realizace kulturního a turistického značení“ jsme 

obdrželi i Metodický pokyn – Pravidla pro publicitu. Po jeho podrobném prostudování jsme zjistili několik 

možností technických prostředků pro zajištění publicity projektu: 

• velkoplošný reklamní panel – billboard 

• stálá vysvětlující tabulka – pamětní deska 

• informační štítek 

• plakát 

• internetové stránky prezentující daný projekt 

• informační akce - konference, semináře, veletrhy, výstavy, apod. 

• inzerce 

• informační a komunikační materiál - brožura, skládačka, leták, informační sdělení, zpravodaj, studie, 

CD/DVD, tiskové zprávy 

• propagační předměty 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Realizace kulturního a turistického značení“ vznášíme následující dotaz: 

Který z výše uvedených technických prostředků bude použit v rámci veřejné zakázky pro zajištění publicity 

projektu a kde bude umístěn? 

Odpověď: 
Informace o realizaci kulturního a turistického značení budou zveřejněny na webu města, v tiskové zprávě a 

v „Ostravské radnici“. Zveřejnění těchto informací zajistí zadavatel. 

 

 

 

 
 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 

 

 

Příloha: Výkaz výměr 

     

 

 


		2012-09-03T13:31:19+0200




