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Statutární město Ostrava 

magistrát 

 

 

 

 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 

 
V návaznosti na dotaz dodavatele Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám k veřejné zakázce „Zvýšení propustnosti ul. Rudná vč. výměny řadiče na SSZ K3005 

Rudná x Závodní“: 

 

 

Dotaz č. 1: 

Připouští zadavatel možnost upgradu stávajícího řadiče SSZ? 

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel nepřipouští možnost upgradu stávajícího řadiče, požaduje jeho výměnu za nový. Řadič 

Siemens C800V byl na křižovatku umístěn v roce 2001, životnost cca 15 let tedy uplyne do 2 let. 
 
 
Dotaz č. 2: 

Zadavatel dle bodu 2 Technické kvalifikační předpoklady odst. 2.3., Zadávací dokumentace 

požaduje: 

 

Uchazeč doloží dopravně inženýrské podklady v minimální úrovni: 

- Technická zpráva, 

- Upravené signální plány, 

- Diagramy dráha/čas (liniové koordinace), 

- Kapacitní posouzení navržených signálních plánů; 

 

z nichž bude patrné, k jakému zvýšení kapacity ulice Rudná oproti poskytnutým údajům dojde, 

přičemž se nesmí snížit stávající dopravní komfort a současně musí být zachována minimální 

rezerva kapacity ostatních směrů ve výši 10%. 

 

Uchazeč se domnívá, že výše uvedené podklady, musí být součástí zadávací dokumentace, nebo je 

musí vypracovat vítěz výběrového řízení při samotné realizaci zakázky. Dále se domníváme, že 

vzhledem k termínu vypsání soutěže, tj. 28.8.2014 a termínu odevzdání tj. 9.9.2014, nelze zpracovat 

požadované dokumenty v adekvátní kvalitě požadované zadavatelem. Čas na zpracování těchto 

podkladů dle našich odborných zkušeností pohybuje v průměru 18 pracovních dnů.  

 

   

   
 Profil zadavatele  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: SMO/316215/14/LPO/Gra 
Sp. zn.: S-SMO/224124/14/LPO/4 
  

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser 
Telefon: +420 599 443 018 
Fax: +420 599 442 010 
E-mail: tgrasser@ostrava.cz 
  
Datum: 08. 09. 2014 
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Odpověď na dotaz č. 2: 

S přihlédnutím k výše uvedenému dotazu zadavatel ruší požadavek na Technický kvalifikační 

předpoklad uvedený v čl. VI. bod 2.3. Zadávací dokumentace. 

 

 
Dotaz č. 3: 

Rozumí uchazeč správně, že předmětem veřejné zakázky je mimo jiné výměna stávajícího řadiče 

SSZ 3005 Rudná x Závodní za nový. Uchazeč se domnívá, že požadované funkce na online 

připojené PC a Dohledové centrum jsou vlastnosti, které musí splňovat servisní nebo dohledový 

software. je součástí dodávky servisní a dohledový software a hardware? 

 

Odpověď na dotaz č. 3: 

Nový řadič SSZ 3005 Rudná x Závodní bude napojen na dohledovou ústřednu (na OK, a.s.), 

servisní a dohledový software a hardware součástí dodávky není. 

 
 

 

Současné Vám sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 

09.09.2014 do 9:00 hod. na 16.09.2014 do 9:00 hod. k veřejné zakázce malého rozsahu 

„Zvýšení propustnosti ul. Rudná vč. výměny řadiče na SSZ K3005 Rudná x Závodní“. 
 
 

 
 

 
 
Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek 

odboru legislativního a právního 
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