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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

 
V návaznosti na žádosti dodavatelů 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: 

S ohledem na Zadávací dokumentaci a ustanovení uvedená v čl. II. Obchodní podmínky, kdy je uvedeno, že 

jsou předkládány obchodní podmínky formou závazných požadavků na obsah smlouvy, tak vznášíme níže 

uvedené dotazy: 

1a): 

Stanovuje oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně rozsah díla?  

Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

Odpověď 1a): 

Rozsah díla, tedy předmět veřejné zakázky je vymezen v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

celou zadávací dokumentací, přičemž tato je souborem veškerých dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek. Jelikož se v tomto zadávacím řízení jedná o veřejnou zakázku na stavební práce je součástí 

zadávací dokumentace také projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem a pro účely kalkulace nabídkové ceny je součástí také další dokument - soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Položky v poskytnutém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou kumulativní, co 

mají obsahovat je uvedeno v popisu jednotlivých oddílů, případně je uveden odkaz, na kterou výkresovou část 

se odkazuje. Jednotlivé položky je nezbytné ocenit tak, aby obsahovaly veškeré náklady dle požadavků a 

podmínek zadávací dokumentace. 

1b): 

Je zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr úplný a závazný? 
Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

Odpověď 1b): 

Jako dílčí část zadávací dokumentace je poskytnutý soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr pro účely kalkulace nabídkové ceny závazný. 

1c): 

Bude uchazeči předložena projektová dokumentace pro provedení stavby ve formátu .dwg , aby mohl 

zhotovitel zpracovat dle požadavku objednatele dokumentaci skutečného provedení v požadovaném formátu? 

Odpověď 1c): 

Projektovou dokumentaci v elektronickém formátu *dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010 předá 

objednatel zhotoviteli stavby při předání staveniště.  

   

   
   
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/170487/18/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/8 

  
Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková 
Telefon: +420 599 443 256 
E-mail: iruzickova@ostrava.cz 
  

Datum: 2018-04-05 
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1d): 

Dle čl. II. bodu 3.11 je na „Průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, ...“. 

Můžete blíže vyjasnit tento požadavek? Jak chce objednatel zajistit realizaci stavby, když je proces 

na odsouhlasení vzorků je stanoven na min. 7 dnů.  Můžete tento požadavek objednatele upřesnit (např. 

manuálem) a omezit rozsah vzorkování, neboť jinak nelze akci realizovat do 70 týdnů.  

Odpověď 1d): 

Vzorkování materiálů a výrobků pro stavbu se provádí ve spolupráci s autorským dozorem projektanta 

průběžně po celou dobu výstavby. Výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo 

o vlastnostech (certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě atd.). Tento proces nemá vliv na stanovenou 

dobu realizace stavby. 

1e): 

Dle čl. II. bodu 3.32 je mj. požadavek objednatele na předložení „plánu údržby a oprav stavby a jejich částí, 

vč. upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných postupů“. Můžete blíže 

vyjasnit tento požadavek? Můžete tento požadavek také doplnit jako součást položky č. 4 VRN stavby, 
kdy v této položce není tento požadavek objednatele zahrnut a má dopad do ceny díla.  

Odpověď 1e): 

Dokument „Plán údržby a oprav stavby a jejich částí vč. upozornění na existenci možných rizik v případě 

nedodržení předepsaných postupů“ je určen pro neodborného uživatele stavby za účelem jeho seznámení 

s povinnostmi po dobu provozování objektu. Součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů 

a zařízení atd. 

Uvedený požadavek byl doplněn do VRN9 jako pol. č. 8:  

 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis 

praci_35_2018_R2.zip) opravený soubor (Hasicska zbrojnice Pustkovec_R1) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1f): 

Položka č. 4 VRN je uvedena v mj. Kč s velikostí 1. Můžete opravit mj. položky 4 VRN. 

Odpověď 1f): 

U položky č. 4 VRN4 byla opravena měrná jednotka z „Kč“ na „soubor“. Zadavatel poskytuje v příloze 

vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis praci_35_2018_R2.zip) opravený soubor 

(Hasicska zbrojnice Pustkovec_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1g): 

V čl. IV., bodě 10. je uvedeno, že „Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby 

v rozsahu převzaté projektové dokumentace.“ Má tím zadavatel na mysli, že je povinností dodavatele 

ocenit veškeré položky v předloženém soupisu prací.  

Odpověď 1g): 

Položky v předloženém soupisu prací je nezbytné ocenit tak, aby obsahovaly veškeré náklady dle požadavků 

a podmínek celé zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 

1h): 

Uchazeč požaduje upřesnit pol. č. 172 soupisu prací D1.1-stavební část, kde je uvedeno 

HYDROIZOLACE 2x v množství 73,3 m2, co je tím myšleno? 

Odpověď 1h): 

Pol. č. 172 „HYDROIZOLACE 2x“ soupisu prací D1.1 - Stavební část byla vypuštěna a současně bylo 

změněno množství u pol. č. 191 „Separační sklovláknitý vlies“ z původních 369,130 m2 na 560,338 m2: 

 

 



Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451 
3/4  www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 

 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis 

praci_35_2018_R2.zip) opravený soubor (Hasicska zbrojnice Pustkovec_R1) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Dotaz č. 2: 

V rozpočtu stavební části schází pol. Z/9 z Výpisu zámečnických prvků o hmotnosti 134,8 Kg. 

Můžete vyřešit tento rozpor, např. doplněním pol. rozpočtu. 

Odpověď: 
V oddíle 767 byla doplněna pol. č. 400: 

 

 
Dále bylo změněno množství u pol. č. 303 „Přesun hmot pro zámečnické konstrukce…“ z původních 3,770 

t na 3,904 t: 

 
Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis 

praci_35_2018_R2.zip) opravený soubor (Hasicska zbrojnice Pustkovec_R1) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dotaz č. 3: 

Ve stavební části schází výkres 121, na kterém má být vykreslen pracovní stůl – pol. 4 a plechová skříň – pol. 

5 ze specifikace ostatních výrobků PSV. 

Můžete doplnit dokumentací pro provedení stavby o daný výkres 121 vč. blíže specifikovat pol. 4 a pol. 5. 

Odpověď: 
Zadavatel na tento dotaz již odpověděl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – odpověď na dotaz č. 2. 

 
Dotaz č. 4: 

Ve specifikaci výrobků, ostatní výrobky PSV, pol. 6 „sušení hadic“ požadujme doplnit bližší specifikací vč. 

hmotnosti a nosnosti sušáku pro řádné ocenění této položky. Stejný problém je i pol. 7. 

Z výkresu č. 109 není možno stanovit či určit specifikaci těchto položek 6 a 7. 

Odpověď: 
Specifikace pol. č. 7 – Zavěšení člunu na zeď: Systém kladek pro zavěšení gumového člunu o hmotnosti 

do 100kg. PES šňůra pletená s jádrem pr. min. 5mm. 

Specifikace pol. č. 6 – Sušení hadic: ocelová konstrukce s drátěnou výplní zavěšená na stěnu. Sušení až deseti 

hadic o celkové hmotnosti 150kg. Kce opatřená 2x finálním nátěrem. Viz. obrázek. 
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Dotaz č. 5: 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek a dle znění zadávacích 

podmínek v bodě VI. - Žádost o vysvětlení ZD, uplatňujeme u zadavatele výše uvedeného výběrového řízení 

následující dotaz: 

5a): 

V předloženém zadání jsou dva rozpočty. Jeden je uveden pod názvem „ Hasičská zbrojnice Pustkovec“ druhý 

„SO 01 Hasičská zbrojnice“. Ujasněte, který slepý rozpočet se má cenit? 

Odpověď 5a): 

Zadavatel na tento dotaz již odpověděl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – odpověď na dotaz č. 1. 

5b): 

V projektové dokumentaci postrádáme v.č. 121. Bude doplněn? 

Odpověď 5b): 

Zadavatel na tento dotaz již odpověděl ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – odpověď na dotaz č. 2. 

5c): 

Ve výkazu výměr je u objektu SO 01 uvedeno v položce 65 : 

65 K 41136-N Nerezová výztuž - viz popis statika  t 0,752   

 VV  "statika vč 12"    

 VV  751,91603*0,001  0,752  

 

V.č. 12 ze statiky uvádí: 

 

 

 
Může zadavatel blíže specifikovat požadovanou nerez výztuž u terasy? 

Odpověď 5c): 

Nerezová výztuž je kvality 1.4301 dle DIN (starší označení je AISI 304 dle ČSN 17 240). 

 

 

 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné! 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  

 

Příloha:  
Vysvetleni_ZD_c_2_Soupis praci_35_2018_R2.zip 
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