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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

Dodatečné informace č. 5  k zadávacím podmínkám
etapa“ 

 

V souvislosti s doručením žádosti

Hulváky – I. etapa“, Vám v souladu s ust

znění pozdějších předpisů předkládáme

žádostí:  

1.  

Dotaz: 

Ve smlouvě o dílo v čl. VII odstavci 

plnění uskutečněné 1. pracovní den následujícího 

čtvrtletí (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) nebo se jedná o fakturaci co 3 m

Odpověď: 

Ano, je tím myšleno kalendářní čtvrtletí (I.

III.čtvrtletí za období 1.7.-30.9., IV.č

bude uskutečněné 1.pracovní den následujícího 

apod.). 

Pro názornost: za stavební práce provedené v období od 01.04. do 30.06. bude vy

60-ti denní splatností a se zdanitelným pln

2.  

Dotaz: 

Na základě odpovědi na dotaz č. 4 dodate

Nové místní komunikace III třídy (po

Dle pokynu pro vyplnění však množství není možno m

možno vyplňovat pouze pole s žlutým podbarvením.

Totéž se týká i položky P.Č. 153 u SO 01 

Prosíme zadavatele o sdělení jak máme p
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přestupní uzel Hulváky 

i o dodatečné informace k veřejné zakázce ozna

“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o ve

edkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného zn

l. VII odstavci č. 4 je uvedeno, že za dílčí plnění se považuje samostatné zdanitelné 

né 1. pracovní den následujícího čtvrtletí. Máme dotaz: Čtvrtletím je myšleno kalendá

(31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) nebo se jedná o fakturaci co 3 měsíce od zahájení výstavby.

ní čtvrtletí (I.čtvrtletí za období 1.1.-31.3., II.čtvrtletí za období 1.4.

30.9., IV.čtvrtletí za období 1.10.-31.12.) s tím, že samostatné zdanitelné pln

né 1.pracovní den následujícího čtvrtletí (např. 1.4.2014, 1.7.2014, 1.10.2014, 1.1.2015, 

Pro názornost: za stavební práce provedené v období od 01.04. do 30.06. bude vystaven da

ti denní splatností a se zdanitelným plněním 01.07. 

. 4 dodatečných informací č. 2, má údaj množství u položky P.

ídy (počet dnů náhradní autobusové dopravy) doplnit uchaze

ní však množství není možno měnit, buňky jsou z tohoto d

žlutým podbarvením. 

. 153 u SO 01 – Sociální zařízení a položky P.Č. 130 u SO 02 

lení jak máme při doplnění údajů „množství“ postupovat. 

  
  

  
  
  
  

/LPO/Smo 
/LPO/21 

Ing. Smolík Tomáš 
 
 

@ostrava.cz 

estupní uzel Hulváky – I. 

ejné zakázce označené „Přestupní uzel 

. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

řesného znění doručených 

ní se považuje samostatné zdanitelné 

tvrtletím je myšleno kalendářní 

síce od zahájení výstavby. 

tvrtletí za období 1.4.-30.6. 

tím, že samostatné zdanitelné plnění 

. 1.4.2014, 1.7.2014, 1.10.2014, 1.1.2015, 

staven daňový doklad se 

. 2, má údaj množství u položky P.Č 129 IO 5.1 – 

dopravy) doplnit uchazeč. 

tohoto důvodu uzamčeny a je 

O 02 – Veřejné WC. 
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Odpověď: 

A. Délku výluky městské hromadné dopravy ve dnech si stanovuje uchaze
povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu. 
Jelikož dle pokynu pro vyplně
upravujeme pol. 129  inženýrského objektu IO 05.1 
(vozidlové) na soubor náhradní dopravy, který musí korespondovat se smlouvou o dílo 
a harmonogramem výstavby, a to následovn

PČ Typ Kód Popis 

129 K 9N 
Náhradní doprava  dle 
harmonogramu stavby

 

B. V této souvislosti je současně vynulována položka se zrušeným systémem generálního klí
p.č. 153 u SO 01 – Sociální zař
dle instrukcí, uvedených v odpov

SO 01  766 Konstrukce truhlá

153 R 76691 Systém generálního klí

 

SO 02 766 Konstrukce truhlá

130 R 76691 Systém generálního klí

 

 
C. Z výše uvedených důvodu Vám zasíláme opravený výkaz vým

zahrnující výše uvedené aktualizace 
výměr. 

 

3.  

Dotaz: 

Ve formuláři F02 „Oznámení o zakázce“ je uvedena doba trvání zakázky 10 

v příloze č.2 zadávací dokumentace „Požadavky na obsah smlouvy o dílo“ 

dokončení díla stanovena 30 týdnů, maximální doba provedení díla 35 týdn

převzetí staveniště. Údaje  uvedené ve formulá

obsah smlouvy o dílo“ navzájem nesouhlasí.

Prosíme zadavatele o upřesnění. 

Odpověď: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil obchodní podmínky (Požadavky na obsah smlouvy), jež m

vymezují dobu předání a převzetí stanovišt

prací a lhůtu pro předání a převzetí díla. Uchaze

v souladu s Požadavky na obsah smlouvy,

dodržet tyto obchodní podmínky a

způsobilosti díla sloužit svému účelu) 

pracovních dnů proces přejímací řízení,

staveniště, stejně tak i veškeré další lh

Ve formuláři „Oznámení o zakázce“ uve

zakázky nebo lhůta pro dokončení. Lh
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stské hromadné dopravy ve dnech si stanovuje uchazeč, kdy po tuto dobu je 
povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu.  

pokynu pro vyplnění výkazu výměr je skutečně  sloupec s
inženýrského objektu IO 05.1 - Nové místní komunikace III.t

(vozidlové) na soubor náhradní dopravy, který musí korespondovat se smlouvou o dílo 
amem výstavby, a to následovně: 

MJ Množství J.cena [CZK]

dle 
harmonogramu stavby soubor 1 

asně vynulována položka se zrušeným systémem generálního klí
Sociální zařízení a položky p.č. 130 u SO 02 – Veřejné WC ve výkazu vým

odpovědi 3. 

Konstrukce truhlářské    

Systém generálního klíče    kus 0,000 

Konstrukce truhlářské    

Systém generálního klíče    kus 0,000 

vodu Vám zasíláme opravený výkaz výměr –
zahrnující výše uvedené aktualizace výkazu výměr. Žádáme o akceptaci

i F02 „Oznámení o zakázce“ je uvedena doba trvání zakázky 10 měsíců ode dne zadání zakázky, 

.2 zadávací dokumentace „Požadavky na obsah smlouvy o dílo“ čl. V

ení díla stanovena 30 týdnů, maximální doba provedení díla 35 týdnů od protokolárního p

uvedené ve formuláři F02 „Oznámení o zakázce“ a v příloze 

obsah smlouvy o dílo“ navzájem nesouhlasí. 

zadávací dokumentaci stanovil obchodní podmínky (Požadavky na obsah smlouvy), jež m

evzetí stanoviště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokon

evzetí díla. Uchazeči ve svých nabídkách předloží návrh smlouvy, zpracovaný 

Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 2 zadávací dokumentace. 

dodržet tyto obchodní podmínky a platí požadavek zadavatele, že termín dokonč

čelu) činí maximálně 30 týdnů a termín provedení díla, k

ejímací řízení, činí maximálně 35 týdnů od protokolárního p

 tak i veškeré další lhůty požadovanými obchodními podmínkami stanovené

i „Oznámení o zakázce“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek se uvádí doba trvání 

čení. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s 

stské hromadné dopravy ve dnech si stanovuje uchazeč, kdy po tuto dobu je 

sloupec s množstvím uzamčen, 
Nové místní komunikace III.třídy 

(vozidlové) na soubor náhradní dopravy, který musí korespondovat se smlouvou o dílo 

J.cena [CZK] 
Cena 

celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustav
a 

  
 

 změna 

 vynulována položka se zrušeným systémem generálního klíče pod 
ejné WC ve výkazu výměr 

změna  

změna  

– komplet (4.verze), 
r. Žádáme o akceptaci této verze výkazu 

ů ode dne zadání zakázky, 

čl. V je maximální doba 

 od protokolárního předání a 

říloze č. 2 „Požadavky na 

zadávací dokumentaci stanovil obchodní podmínky (Požadavky na obsah smlouvy), jež mj. 

tu pro dokončení stavebních 

edloží návrh smlouvy, zpracovaný 

. 2 zadávací dokumentace. Uchazeči tedy musí 

dokončení díla (tj. předvedení 

 a termín provedení díla, který zahrnuje 25 

 od protokolárního předání a převzetí 

ty požadovanými obchodními podmínkami stanovené. 

ejných zakázek se uvádí doba trvání 

 vybraným uchazečem a 
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může být uvedena v měsících, ve dnech, nebo m

uchazečem a datum ukončení plnění ve

veškeré okolnosti, jež mohou při realizaci zadávacího 

uvedl zde jím předpokládanou dobu, jež zahrnuje 

staveniště, přerušení stavby zhotovitelem zap

z důvodu technologických a nepř

zhotovitelem, odstranění drobných vad na díle, apod.).

 

4.  

Dodatečné doplnění informací k
rozpočtu IO14  - po kontrole soupisu prací k inženýrskému objektu „IO14 Trolejo
přeložka“ bylo zjištěno, že u položky 
60x60x60 tl 2 mm“  došlo k omylu 
předpokládané kilogramy). Proto správné množství položky 
uvedených 150 tun.  
V této souvislosti Vám zasíláme opravený samostatný rozpo
„IO14 – VV uprava pol.52.xls“. 

PČ Typ Kód Popis

52 M 154255401 
profil ocel U rovnoramenný 
11373.0 6313230 60x60x60 tl 2 
mm 

 

 

 
 
 

Ing. Eva Seborská 
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního 
 
Přílohy: 

1. Ucelený výkaz výměr (4.verze)
2. Samostatný rozpočet k inženýrskému 
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sících, ve dnech, nebo může být uveden datum uzavření smlouvy s

ění veřejné zakázky. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dop

ři realizaci zadávacího řízení, či při plnění předmětu ve

edpokládanou dobu, jež zahrnuje také související předpokládané lhů

erušení stavby zhotovitelem zapříčiněné neschopností plynule pokrač

vodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek, vyklizení a vy

ní drobných vad na díle, apod.). 

ní informací k veřejné zakázce - oprava položky č
po kontrole soupisu prací k inženýrskému objektu „IO14 Trolejo

no, že u položky č. 52 „profil ocel U rovnoramenný 11373.0 6313230 
došlo k omylu – přehlédnutí měrných jednotek (jednotky jsou tuny a ne 

Proto správné množství položky č. 52 je 0,15 tun, nikoliv p

této souvislosti Vám zasíláme opravený samostatný rozpočet k inženýrskému objektu IO 14, viz. 
 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

profil ocel U rovnoramenný 
11373.0 6313230 60x60x60 tl 2 t 0,150 

  

ejných zakázek  

r (4.verze) 
inženýrskému objektu IO 14 

 

ření smlouvy s vybraným 

nost, že zadavatel dopředu nezná 

ětu veřejné zakázky nastat, 

edpokládané lhůty (předání a převzetí 

né neschopností plynule pokračovat v provádění díla 

ek, vyklizení a vyčištění staveniště 

oprava položky č.52 v samostatném 
po kontrole soupisu prací k inženýrskému objektu „IO14 Trolejové vedení – 

. 52 „profil ocel U rovnoramenný 11373.0 6313230 
rných jednotek (jednotky jsou tuny a ne 

,15 tun, nikoliv původně 

inženýrskému objektu IO 14, viz. 

Cena celkem 
[CZK] 
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