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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 (dále jen „ZZVZ“), předkládáme vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz: 

Prosím o upřesnění zadání v části povinné publicity: 

Objekt Rekapitulace objektu prací-106-2017 

Rozpočet Rekapitulace stavby 

Oddíl VRN  - Vedlejší rozpočtové náklady 

Položka 3 (celý text položky) : 

Povinná publicita OPŽP (CENA ZA POVINNOU PUBLICITU NEPŘESÁHNE ČÁSTKU 20.000,- Kč bez DPH) 

Poznámka k položce: 
"dle podmínek OPŽP v rozsahu: 1x dočasný billboard na celou stavbu - text a umístění dle požadavku investora + 2x stálá 
pamětní deska pevně ukotvená - text a umístění dle požadavku investora" 
--------------------------------------------------------------------------- 
1x objekt LPS 
1x objekt centrálního skladu 

Požadavky na obsah smlouvy pro povinnou publicitu 

4.1              Zajištění povinné publicity projektu pro stavbu, tj.: 

a)  výroba a instalace dočasného billboardu velikosti 5 100 x 2 400 mm, jehož podoba je závazně definována v Grafickém manuálu povinné 

publicity pro OPŽP 2014 – 2020 (dostupný http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity). Závazná tisková data pro výrobu 

billboardu předá zhotoviteli objednatel po uzavření smlouvy. Dočasný billboard bude do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace díla 
umístěn dle pokynů objednatele na místě dobře viditelném pro veřejnost a billboard musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické 

realizace díla,  

b) výroba a instalace stálých pamětních desek velikosti 300 x 400 mm, jejíž podoba je závazně definována v Grafickém manuálu povinné 

publicity pro OPŽP 2014 – 2020 (dostupný http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity). Pamětní desky (celkem 2 ks) budou 
vyvěšeny dle pokynů objednatele na místě dobře viditelném pro veřejnost nejpozději do 12 týdnů od dokončení díla zhotovitelem. Závazná 

tisková data pro výrobu pamětních desek předá zhotoviteli objednatel.  

 

1. Dočasný billboard 

V zadání není určeno, z jakého má být materiálu a zda má mít konstrukci jako samostatně stojící objekt 

nebo jiné provedení. V grafickém manuálu doporučené materiály nejsou. 

Vaše značka:  
Ze dne:  

Č. j.: SMO/494943/17/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/174801/17/VZKÚ/16 
  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  
Datum: 2017-11-28 

   

   
   
   
   
   

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity


Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
2/2  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

2. Stálá pamětní deska 

V zadání není určeno, z jakého mají být materiálu a zda budou jednobarevné nebo celobarevné. 

V grafickém manuálu je několik doporučených materiálů. 

3. Celková cena  20.000,- Kč bez DPH pro celou publicitu je už pro dočasný billboard, který bude umístěn 

na samostatné konstrukci a který musí odolat všem vlivům počasí během stavby, nedostatečná. 

A z doporučených materiálů pro stálé pamětní desky lze uvažovat (v rámci cenového omezení) pouze 

s plastovou deskou. 

Proto prosím o upřesnění zadání 

 
Odpověď: 

Ad 1)  

Dočasný billboard bude proveden z plachtoviny se zpevněnými okraji s oky. Dočasný billboard nevyžaduje 

konstrukci jako samostatně stojící objekt – plachta obvykle bývá zavěšena na lešení, oplocení staveniště, apod. 

Ad2)  

Stálá pamětní deska bude celobarevná v plastovém provedení. 

Ad3)  

Celková cena 20.000,- Kč bez DPH byla stanovena dle limitu způsobilosti výdajů na zhotovení jednotlivých 

propagačních materiálů Operačního programu Životního prostředí a je dostačující pro materiálové provedení 

uvedené ve výše uvedených bodech. 

  
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 


		2017-11-29T13:58:09+0100
	ing. Eva Seborská fb03b82aee88f39dfa3bc4393e14a1f21bab45b8




