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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám
k veřejné zakázce „Rekonstrukce 

 

V souvislosti s doručením žádosti 

Nádražní“, Vám v souladu s ustanovením

pozdějších předpisů předkládáme tyto dodate

1.  

Dotaz: 

V soupisu prací obj. SO 651Tramvajový svršek u I. i II. etapy je skladba asfaltových hutn

- SMA 11 S    

- ACL 16 (modifik.)  

- ACP 22    

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena v

- ACO 11 S   

- ACL 16 S   

- ACP 22 S   

 

Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

Odpověď: 

Výkresy a zpráva k rekonstrukci 

o výkresy objektů Tramvajového spodku, Tramvajového svršku a jednotlivých zastávek. 

soupis prací je poskytován najednou za všechny objekty

tramvajové tratě, tak i komunikace a chodníku.

2.  

Dotaz: 

V soupisu prací obj. SO 101 Komunikace 

Komunikace je skladba asfaltových hutn

- ACO 11 S    

- ACL 16    

- ACP 22 S    

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena  (S1) následující 

- ACO 11 S (modifik.)  

- ACL 16 S   

- ACP 22 +   

Vaše značka:  
Ze dne:  
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zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rekonstrukce ul. Nádražní“ 

 o dodatečné informace k veřejné zakázce označ

anovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn

tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doru

soupisu prací obj. SO 651Tramvajový svršek u I. i II. etapy je skladba asfaltových hutn

tl. 40 mm 

tl. 60 mm 

tl. 90 mm 

ezu je ale skladba uvedena v tramvajovém svršku (S4) následující  

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 110 mm 

soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací? 

konstrukci tramvajové trati jsou opraveny a poskytujeme je v

 Tramvajového spodku, Tramvajového svršku a jednotlivých zastávek. 

je poskytován najednou za všechny objekty, to znamená jak pro rekonstr

, tak i komunikace a chodníku. 

soupisu prací obj. SO 101 Komunikace - úsek 30. Dubna- Veleslavínova I. etapa, 

Komunikace je skladba asfaltových hutněných vrstev 

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 110 mm 

ezu je ale skladba uvedena  (S1) následující  

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 90 mm 

  

  

  

  

  

  

/LPO/Smo 

/LPO/9 

Ing. Smolík Tomáš 

 

 

tsmolik@ostrava.cz 

 

ě ůty pro podání nabídek 

ejné zakázce označené „Rekonstrukce ul. 

řejných zakázkách, ve znění 

ění doručených žádostí:  

soupisu prací obj. SO 651Tramvajový svršek u I. i II. etapy je skladba asfaltových hutněných vrstev 

 

tramvajové trati jsou opraveny a poskytujeme je v příloze. Jedná se 

 Tramvajového spodku, Tramvajového svršku a jednotlivých zastávek.  Opravený 

, to znamená jak pro rekonstrukci 

Veleslavínova I. etapa, část SO 101.1 
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Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

 

Odpověď: 

Platí skladba ve výkresech, tedy: 

ACO 11 S (modifik.) tl. 50 mm

ACL 16 S tl. 60 mm

ACP 22 + tl. 90 mm

Opravený soupis prací, dodávek a služeb s

informací 

3.  

Dotaz: 

V soupisu prací obj. SO 102  Komunikace 

Komunikace  je skladba asfaltových hutn

- ACO 11 S    

- ACL 16    

- ACP 22 S    

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena  (S1) následujíc

- ACO 11 S (modifik.)  

- ACL 16 S   

- ACP 22 +   

 

Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

Odpověď: 

Obdobně platí odpověď k dotazu č. 2.

4.  

Dotaz: 

V části C, rekonstrukce ul. Nádražní u obj.

číslem 8. Archeologický průzkum s

popis není v souladu s  Vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymeze

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

Takto povšechně uvedený popis není v

stanovit jednotlivé práce, dodávky 

obsahu požadované položky všemi uchaze

předpokládaných hodin archeologických prací, po

nasazení a další specifikace prací nutných pro provedení archeologického pr

pevná částka, kterou zahrnou všichni uchaze

Odpověď: 

S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli nelze jednozna

prací byla tato položka vypuštěna. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s

v příloze těchto dodatečných informací.

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-1649297309/0800 

soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací? 

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 90 mm  

Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze těchto dodate

. SO 102  Komunikace - úsek Veleslavínova - 28. října I. i II.etapa, 

Komunikace  je skladba asfaltových hutněných vrstev 

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 110 mm 

ezu je ale skladba uvedena  (S1) následující  

tl. 50 mm 

tl. 60 mm 

tl. 90 mm 

soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací? 

č. 2. 

ásti C, rekonstrukce ul. Nádražní u obj. 0 Ostatní a vedlejší náklady I. i II. etapa je položka s

ůzkum s doplňkovým textem „zhotovitel zajistí na své náklady“.  Takto uvedený 

Vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymeze

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým

 uvedený popis není v souladu s § 4 této vyhlášky, kde se uvádí, že popis musí jednozna

 nebo služby a stanovit technické podmínky umož

obsahu požadované položky všemi uchazeči.  Bude toto doplněno o přesnou specifikaci (nap

edpokládaných hodin archeologických prací, počet použitých strojů včetně př

nasazení a další specifikace prací nutných pro provedení archeologického průzkumu), nebo bude stanovena 

ástka, kterou zahrnou všichni uchazeči do své nabídky? 

tuto chvíli nelze jednoznačně vymezit rozsah nezbytných archeologických 

Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem vým

ných informací. 

 

ř ěchto dodatečných 

října I. i II.etapa, část SO 102.1 

 

0 Ostatní a vedlejší náklady I. i II. etapa je položka s pořadovým 

kovým textem „zhotovitel zajistí na své náklady“.  Takto uvedený 

Vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

výkazem výměr.  

souladu s § 4 této vyhlášky, kde se uvádí, že popis musí jednoznačně 

nebo služby a stanovit technické podmínky umožňující stejné ocenění 

řesnou specifikaci (např. počtem 

č ě předpokládaných hodin 

ůzkumu), nebo bude stanovena 

 vymezit rozsah nezbytných archeologických 

výkazem výměr je poskytnut 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ
3/3  www.ostrava.cz Číslo ú

5.  

Dotaz: 

Část B-Rekonstrukce TT ul. Nádražní 

na vkládání vyhýbek při výstavbě inž.sítí? Výkaz vým

rekonstrukci TT. Upřesněte, doplňte.

Odpověď: 

Náklady na výluky (dlouhodobé, krátkodobé i vyvolané inž. sít

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní, v

Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tr

 

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o zm

10:00 hod. na 12. 01. 2015 do 13:00 hod.

01. 2015 v 10:00 hod. na 12. 01. 201

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Zpráva a výkresy k rekonstrukci

Příloha č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb s
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Rekonstrukce TT ul. Nádražní – Všeobecné práce:  Kde jsou zahrnuty náklady na krátkodobé výluky 

ě inž.sítí? Výkaz výměr obsahuje pouze dlouhodobé výluky na vlastní 

ňte. 

výluky (dlouhodobé, krátkodobé i vyvolané inž. sítěmi)  jsou zahrnuty v

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní, v části 1 – I.etapa a v části 2 – II. etapa v položce

ní náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tramvají. 

ty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami 

lujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 

:00 hod. a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z p

. 2015 ve 13:00 hod. k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Nádražní

ejných zakázek  

rekonstrukci tramvajové trati 

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 

Kde jsou zahrnuty náklady na krátkodobé výluky 

r obsahuje pouze dlouhodobé výluky na vlastní 

jsou zahrnuty v rozpočtu objektu B – 

II. etapa v položce č. 7 – 

ůvodního 08. 01. 2015 do 

pro otevírání obálek z původního 08. 

Rekonstrukce ul. Nádražní“. 
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