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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Voliéra kondora královského“ - informace o změně lhůty pro podání nabídek a 

změně termínu pro otevírání nabídek, vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

 

K výše uvedené veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Vám sdělujeme informaci   

o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 1. 11. 2017 do 10:00 hod. na 8. 11. 2017                  

do 10:00 hod. a současně informaci o změně termínu pro otevírání nabídek z původního termínu 1. 11. 

2017 v 10:00 hod. na 8. 11. 2017 v 10:00 hod. 

 

V návaznosti na žádost dodavatele 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: 

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Voliéra kondora královského“.  

 

Ve „Výzvě k podání nabídek“, části V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny je uvedeno, že 

„Součástí nabídky bude kalkulace nákladů, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné 

zakázky, v podrobnostech poskytnutého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

(příloha č. 9 této výzvy)“ 

 

Příloha č. 9 obsahuje výkazy výměr jednotlivých stavebních objektů. Neobsahuje ovšem výkazy výměr 

k položkám č. 91 a č. 92 stavebního objektu SO 01 a rovněž neobsahuje výkazy výměr k položkám č. 271 a 

č. 272 stavebního objektu SO 02. Tyto výkazy výměr (Silnoproudá elektroinstalace a Zdravotechnické 

instalace SO 01 a SO 02) jsou obsaženy v příloze č. 1.  

 

Jsou tyto práce (Silnoproudá elektroinstalace a Zdravotechnické instalace SO 01 a SO 02) předmětem 

veřejné zakázky? Mají se do cenové nabídky použít ceny přiložených rozpočtů?   

 
Odpověď: 

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí, že tato část projektové dokumentace vznikala 

odděleně, proto byl soupis prací s výkazem výměr k této části ponechán v příloze č. 1 Výzvy pro podání 

nabídek. Uvedené práce (Silnoproudá elektroinstalace a Zdravotechnické instalace SO 01 a SO 02) jsou 

součástí předmětu veřejné zakázky a jejich náklady mají být zahrnuty do nabídkové ceny dodavatele. 

 
Dotaz č. 2: 

V uvedených výkazech výměr chybí některé údaje: 

Silnoproudá elektroinstalace SO 01 

- chybí měrná jednotka u pol. č. 14 

Zdravotechnické instalace SO 01 

- chybí měrná jednotka a množství u pol. č. 56 

- chybí měrná jednotka a množství u pol. č. 114 

   

 Dodavatel (adresát)  
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/435384/17/VZKU/Rich 
Sp. zn.: S-SMO/360206/17/VZKÚ/8 

  
Vyřizuje: Ing. Kateřina Richterová 
Telefon: +420 599 443 018 
E-mail: krichterova@ostrava.cz 
  

Datum: 26.10.2017 
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Silnoproudá elektroinstalace SO 02 

- chybí měrná jednotka u pol. č. 37 

- chybí měrná jednotka u pol. č. 51 

- chybí měrná jednotka u pol. č. 52 

Zdravotechnické instalace SO 02 

- chybí množství u pol. č. 13 

- chybí množství u pol. č. 14 

 
Odpověď:  

Silnoproudá elektroinstalace SO 01 - v přiloženém soupisu „SO_01_EL_rozpocet-slepy.xlsx“       

u pol. č. 14 doplněna měrná jednotka „m“. (předmětná položka vyznačena červeně) 

Zdravotechnické instalace SO 01 - viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 25. 10. 2017. 

Silnoproudá elektroinstalace SO 02 - v přiloženém soupisu „SO_02_EL_rozpocet-slepy.xlsx“       

u pol. č. 37 doplněna měrná jednotka „m“, u pol. č. 51 a pol. č. 52 doplněna měrná jednotka „ks“. 

(předmětné položky vyznačeny červeně) 

Zdravotechnické instalace SO 02 - viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 25. 10. 2017. 

Dotaz č. 3: 

Součástí přílohy č. 9 jsou rovněž dva soubory ZOO_13015_Celkovy_soupis_FINAL                                      

a ZOO_13015_Celkovy_soupis(bez_VO_RIS)_FINAL, které jsou obsahem (dle našeho názoru) naprosto 

stejné. Mají být součástí cenové nabídky oba tyto „Celkové soupisy“?  

 
Odpověď:  

Zadavatel k výše uvedenému dotazu dodavatele uvádí, že uvedené soupisy se liší o položky týkající se 

demontáže VO a zřízení provizorní RIS (tato informace je uvedena na titulním listu – viz popis verze), 

jelikož realizace předmětné veřejné zakázky musí být koordinována s realizací akce elektrifikace (ZOO 

Energie). Vzhledem k postupu prací požaduje zadavatel ocenit verzi s demontáží VO a zřízením 

provizorní RIS, tj. soubor „ZOO_13015_Celkovy_soupis_FINAL.xls“. 
 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru 

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha:  

- soubor „SO_01_EL_rozpocet-slepy.xlsx“ 

- soubor „SO_02_EL_rozpocet-slepy.xlsx“ 
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