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Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945)  

V souvislosti s doručením žádosti 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, předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti: 

Dotaz uchazeče č. 1 

V článku II. bodu 2 smlouvy o dílo se uvádí, že předmět smlouvy zahrnuje i: 
c) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací, včetně jejich zaměření a zakreslení dle 

skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům. 

Dovolujeme si požádat o zahrnutí této položky do výkazu výměr a to jak v rozsahu tak množství. 
 
Odpověď zadavatele č. 1 

Položka vytyčení sítí je součástí výkazu výměr SO 01 Úpravy plenéru, část 011 Terénní úpravy, modelace 
terénu, demolice, položky č. 18 a 19. 

Dotaz uchazeče č. 2 

Dovolujeme si požádat o informaci, zda můžeme upravit výkazy výměr – obsahují totiž pouze název položky 
a množství.  Jejich součástí není jednotková cena a cena celkem, nebo zda zadavatel poskytne upravené 
výkazy výměr. 
 
Odpověď zadavatele č. 2 

Výkazy výměr byly zadavatelem doplněny o sloupec „jednotková cena“ a sloupec „cena celkem“ – 
viz. příloha (VV_Zelena Osa). 

 

 

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.:  SMO/015073/13/LPO/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/015073/13/LPO/2  
  

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2013-01-15 
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Dotaz uchazeče č. 3 

Dovolujeme si požádat o informaci k rostlinnému materiálu, co se týče jeho velikosti a specifikaci: 

 

Průzkumem trhu jsme zjistili, že v České republice se výše uvedené rostliny nepěstují – nenacházejí a 
dotazem na přední evropské pěstitele jsme zjistili, že ani u nich nejsou v současné době tyto rostliny 
k dispozici, a to především z důvodu výšky kmene 3,5 m, který by měl být zapěstovaný. 
Dovolujeme si požádat o úpravu výkazu výměr, aby byl rostlinný materiál zajistitelný – dostupný, případně 
informaci, zda architekt ví, kde se předmětný materiál nachází – ve které školce je dostupný. 

 
Odpověď zadavatele č. 3 

Velikost a specifikace rostlinného materiálu je jednoznačně definována v projektové dokumentaci předmětné 
veřejné zakázky a je neměnná. V případě, že v rámci České republiky není v tuto chvíli požadovaný 
rostlinný  materiál dostupný, lze dodavatele volit i z jiných zemí s podobnými podnebnými podmínkami, 
jako jsou v České republice, v souladu s předmětem veřejné zakázky. Požadovaný rostlinný materiál je na 
trhu dostupný. 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Renata Kolková 
vedoucí odboru  
legislativního a právního 
 
 
 
Příloha:  
Výkazy výměr (VV_Zelena Osa) 
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