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Statutární město Ostrava 
Magistrát 

 

 

 

 
 
Veřejná zakázka „Energetické úspory v areálu MNO – část I“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
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: 

Dle vyjádření dodavatele oken nelze dle stanovených parametrů vyrobit okna s rozměry 2250 x 3000 mm – 

plná výplň (sestava P/07,P/09) – materiál plast. 

Dodavatel navrhuje materiál hliník.  
 

Odpověď: 

Na výkrese okenních sestav je šířka okna 2250 mm okótována včetně rozšiřovacích profilů 2 x 100 mm, 

velikost samotného okna je tedy 2050 x 3000 mm. Zadavatel trvá na materiálu plast. 
 
 
Dotaz č. 2: 

Žádáme zadavatele o doplnění informací k níže uvedené  položce. Výkres uvedený ve vv u položky zadávací 

dokumentace neobsahuje. 

51 K 950125201 
Oprava oplocení u JZ strany - (DMTŽ + úprava zkrácením + obnova nátěrů + zpětná 
montáž)  

kus 1,000 

 
VV 

 
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek - 
viz v.č. SO03-b-1.01-05, b-2.01-05"   

 
VV 

 
"R-položka, v ceně započítány potřebné dodávky materiálů" 

  
 

Odpověď: 

Zadavatel doplňuje upřesňující informace k úpravě oplocení: Stávající oplocení je tvořeno ocelovými sloupky, 

ocelovou výplní a betonovými podhrabovými deskami. Ocelová výplň je tvořená dvěma vodorovnými 

roznášecími tyčovými prvky (u budovy ukotvenými do obvodové stěny), na nichž jsou uchyceny svislé tyčové 

prvky v osových vzdálenostech cca 100 mm. Velikost pole plotové výplně navazující na budovu je cca 2500 x 

1800 mm. Plotová výplň bude demontována a upravena tak, aby nebyla v kolizi s navrženým zateplením 

budovy – předpokládá se odstranění 1-2 svislých prvků plotové výplně. Po provedení úpravy bude provedena 

zpětná montáž plotové výplně, včetně obnovení nátěru. Do betonové podhrabové desky nebude zasahováno. 

 

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: SMO/307274/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/189643/18/VZKÚ/7 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2018-06-11 
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Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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