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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 

 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)“ – 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: 

Dle projektové výkresové dokumentace a technické zprávy pro „SO 402 – Přeložka trakčního sloupu“, se 

má elektrická výhybka posouvat, a tím měnit i geometrie výhybky. Takový posun při změně geometrie 

nedoporučujeme, jelikož s tím máme špatné zkušenosti, že se to při realizaci nikdy nepodaří. Jediná možnost 

je výhybku demontovat a udělat znovu, v nově vyměřené pozici. Na práce spojené s demontáží a montáží 

výhybky nejsou žádné stavební položky, a proto, dokud nebude PD a VV, které jsou z roku 2012 upraveny, 

nemůžeme tento stavební objekt objektivně a správně ocenit. 

 
Odpověď: 

Poloha dotčené trolejbusové elektrické výhybky byla mírně pozměněna už v době rekonstrukce hotelu 

Mercury, kdy se obnovovaly kotevní závěsy ve zdivu hotelu. Výhybka se přisunula k Husovu sadu a je tedy 

připravena pro SO 402 tak, aby nebylo nutno výhybku demontovat a zpětně montovat v posunuté poloze. 

Proto nejsou tyto položky v soupisu prací. Jsou tam však uvedeny hodiny pro práci celé čety pracovníků 

s vozidlem pro úpravy na stávajícím trolejovém vedení, kdyby bylo potřeba něco upravit. 
 
 
 
Dotaz č. 2: 

V zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele se nachází složka s projektovou dokumentací k SO 

01 NTL Plynovod. 

V celkovém sestavení ceny se tento objekt nevyskytuje, taktéž není zveřejněn položkový rozpočet k SO 01 

NTL Plynovod. 

Žádám zadavatele o vysvětlení, zda je tento objekt součástí veřejné zakázky či nikoli. 

V případě, že je tento objekt součástí veřejné zakázky žádám o poskytnutí položkového rozpočtu         

na úpravu "celkového sestavení ceny". 
 
Odpověď: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby „REKO NTL MS Ostrava, ul. Českobratrská“, zpracovaná 

společností RWE Plynoprojekt, s.r.o., se sídlem U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4, IČO: 60792841, 

zakázkové číslo: CA900-21F181, v září 2012 není součástí této veřejné zakázky. Jedná se o související stavbu, 
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kdy objednatelem (stavebníkem) těchto prací je RWE prostřednictvím samostatné stavby. Účastník zadávacího 

řízení tyto podklady obdržel za účelem zajištění časové a věcné koordinace prací. 

 

 
Dotaz č. 3: 

Součástí projektové dokumentace je i objekt SO 402 Přeložka trakčního sloupu, ve kterém, dle nás, chybí 

položky týkající se prací spojených s úpravou geometrie výhybky (demontáž a montáž výhybky), které jsou na 

tomto objektu nejsložitější. V PD a technické zprávě se má elektrická výhybka posouvat a tím se změní i 

geometrie. 

Tímto Vás žádáme o vysvětlení, zda budou ty práce prováděny a v případě, že ano, prosíme o jejich doplnění 

do Výkazu výměr. 
 
Odpověď: 

Odpověď shodná s odpovědí na dotaz č. 1. 

Poloha dotčené trolejbusové elektrické výhybky byla mírně pozměněna už v době rekonstrukce hotelu 

Mercury, kdy se obnovovaly kotevní závěsy ve zdivu hotelu. Výhybka se přisunula k Husovu sadu a je tedy 

připravena pro SO 402 tak, aby nebylo nutno výhybku demontovat a zpětně montovat v posunuté poloze. 

Proto nejsou tyto položky v soupisu prací. Jsou tam však uvedeny hodiny pro práci celé čety pracovníků 

s vozidlem pro úpravy na stávajícím trolejovém vedení, kdyby bylo potřeba něco upravit. 
 
 
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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