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Statutární město Ostrava 
magistrát 
 

 

 

 
 

Veřejná zakázka „Tramvajové mosty ul. Plzeňská“, č. VZ 630056 
Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek 

  

V návaznosti na dotazy dodavatelů předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše 

uvedené veřejné zakázky.  

Dotaz č. 1:  

Soupis prací SO 202.b, pol. 22.  

Množství ve dnech překračuje samotnou délku realizace celé stavby a přiřadit k této výměře jednotkovou 

cenu, tak vychází nesmyslné náklady. Je zřejmé, že tuto částku nasčítal program, ale tyto výpočty měly být 

uvedeny jako text a ne jako výměry. Stejný výpočet množství je i u pol. 23. Upřesněte. 

Odpověď: 

U pol. č. 22 a  23 byla upravena měrná jednotka na kpl (komplet), množství na 1 a výpočty dnů byly 

uvedeny jako text -  viz. soupis prací SO 202 – Tramvajový most ev. č. 5-023 (SO 202_Tram most ev.č. 5-

023 přes tram a žel_VÝKAZ VÝMĚR_R2), který je přílohou dodatečných informací č. 6. 

 
Dotaz č. 2:  

 

   

   

   

   

   

   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/168086/16/VZKÚ/Růž 
Sp. zn.: S-SMO/399214/15/VZKÚ/30 

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

  
Datum: 5. května 2016 
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Odpověď: 

Soupisy prací SO 607 - Přeložka optického kabelu ČD-Telematika a SO 403 Přeložka kabelů Ovanet 

nebudou dodavatelem naceňovány. Zadavatel přílohou dodatečných informací č. 6 poskytuje upravené 

soupisy prací s označením NENACEŇOVAT (604, 605, 606, 607, 608_1, 608_2, 609_SP_R2; SO 

403_Soupis_praci_R2). 

Pozn.: Soupisy prací jsou poskytnuty dodavatelům, aby bylo zřejmé, že uvedené práce budou probíhat 

v rámci realizace stavby mostů v koordinaci s investorem (statutárním městem Ostrava) a dodavatel tyto 

práce zohlední v harmonogramu realizace díla.  

Dotaz č. 3: 

 

Odpověď: 

Způsob provaření výztuže je uveden v příloze č. 1 TP 124. Do výkresů DPS nebude doplněno. Detaily 

provedení vývodů a PKO budou součástí dílenské dokumentace, podle typu, který si vybere dodavatel. 

V technické zprávě je napsáno vzdálenost svarů „cca 400 mm“, přesné vzdálenosti budou provedeny dle TP 

124 na základě dílenské dokumentace. 

Dotaz č. 4: 

 

Odpověď: 

Způsob kotvení kolejnic je uveden v technické zprávě objektu SO 601+602, která je nedílnou součástí 

přílohy č. 1 zadávací dokumentace (ZD_Priloha_c_1_3_2016_DPS). Kolejnice budou kotveny pomocí kotev 

lepených do vývrtu tmelem na bázi epoxidových pryskyřic do dostatečně velkého otvoru, který zajistí, že 

šroub nebude vodivě propojen s nosnou konstrukcí. 
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Dotaz č. 5: 

 

Odpověď: 

Zemnící tyče byly zrušeny. Zadavatel přílohou dodatečných informací č. 6 poskytuje opravené výkresy SO 

201_62 R1a SO 202_64 R1 uzemnění a ukolejnění mostu a opravený soupis prací SO 201 Tramvajový most 

ev.č. 5-022 (SO 201_Tram most ev.č. 5-022 přes ul Rudnou_VÝKAZ VÝMĚR_R2)  a SO 202 Tramvajový 

most ev.č. 5-023 (SO 202_Tram most ev.č. 5-023 přes tram a žel trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2). 

Dotaz č. 6: 

 

Odpověď: 

Zadavatel provedl doplnění – viz. výkresy SO 201_62 R1a SO 202_64 R1 uzemnění a ukolejnění mostu 

a soupis prací SO 201 Tramvajový most ev.č. 5-022 (SO 201_Tram most ev.č. 5-022 přes ul 

Rudnou_VÝKAZ VÝMĚR_R2) a SO 202 Tramvajový most ev.č. 5-023 (SO 202_Tram most ev.č. 5-023 

přes tram a žel trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2), který je přílohou dodatečných informací č. 6. 

Dotaz č. 7: 

 

Odpověď: 

Trakční podpěry byly zrušeny - viz. opravené výkresy SO 201_62 R1a SO 202_64 R1 uzemnění a ukolejnění 

mostu a soupis prací SO 201 Tramvajový most ev.č. 5-022 (SO 201_Tram most ev.č. 5-022 přes ul 

Rudnou_VÝKAZ VÝMĚR_R2) a SO 202 Tramvajový most ev.č. 5-023 (SO 202_Tram most ev.č. 5-023 

přes tram a žel trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2), který je přílohou dodatečných informací č. 6. 

Dotaz č. 8: 

 

Odpověď: 

Viz. odpověď zadavatele na dotaz č. 7. 

Dotaz č. 9: 

 

Odpověď: 

Zadavatel provedl opravu - viz. soupis prací SO 201 Tramvajový most ev.č. 5-022 (SO 201_Tram most ev.č. 

5-022 přes ul Rudnou_VÝKAZ VÝMĚR_R2) a SO 202 Tramvajový most ev.č. 5-023 (SO 202_Tram most 

ev.č. 5-023 přes tram a žel trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2), který je přílohou dodatečných informací č. 6. 
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Dotaz č. 10: 

 

Odpověď: 

Ano, správně má být ochranné opatření stupeň č. 4. – viz. opravená SO 201 - Technická zpráva (SO 

201_technicka zprava_DPS_R1), která je přílohou dodatečných informací č. 6. 

Dotaz č. 11: 

 

 

Odpověď: 

Podmínky jízdy byly projednány a odsouhlaseny zástupci SŽDC v rámci zpracovávání projektové 

dokumentace stavby. Je výlučně na dodavateli, jakou si zvolí technologii prací při stavbě a demolic mostů, 

jejich délku a rozsah, což má vliv na náklady spojené s výlukami. V soupisu prací, v textovém popisu pol. č. 

23, je odborný odhad na rozsah výluk ve dnech. Pokud obdržel dodavatel náklady v hodinách, stanoví 

nabídkovou cenu na výluky na železniční trati jako komplet za celou dobu výluk  (viz. odpověď na dotaz č. 1 

těchto dodatečných informací) a v návrhu smlouvy o dílo dodavatel uvede celkovou dobu výluk železniční 

dopravy přepočtenou na kalendářní dny celkem. Je plně na odbornosti a v kompetenci dodavatele, kdy bude 

jaké práce provádět a navrhnout plán organizace výstavby s ohledem na výluky, který odpovídá jeho 

potřebám a technologickým možnostem. 
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Dotaz č. 12 

 

Odpověď: 

Doba 45 dnů pro jednokolejnou výluku je v soupisu prací SO 202 b, položka č. 23, uvedena správně. 

V příloze B. 9 – Provozní a dopravní technologie na str. 22, 23 a 24 se text „délka trvání cca 90 dní“ 

nahrazuje textem „délka trvání cca 45 dní“. 

Dotaz č. 13 

 

Odpověď: 

S ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně prodlužuje lhůtu 

pro podání nabídek z původního termínu 18. 05. 2016 do 10:00 hod. na 01. 06. 2016 do 10:00 hod. a lhůtu 

pro otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 18. 05.2016 v 10:00 hod. na 01. 06. 2016 v 10:00 

hod.  

Dotaz č. 14: 

 

Odpověď: 

Je možné použít obojí délky kolejnic. 

Dotaz č. 15: 
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Odpověď: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Dodavatel navrhne, ocení a dodá pouze jeden typ nosníku (nosník 

tvaru převráceného T  nebo jiný nosník), který bude splňovat minimálně stejnou únosnost a kvalitu 

konstrukce stanovenou v projektové dokumentaci stavby. 

Dotaz č. 16: 

V dodatečných informacích č. 4 bylo opraveno množství předpínací výztuže v SO 202.a, pol. 109 na 1,690 t. 

Toto množství nebylo opraveno v pol. 98 Zhotovení předpínacích kabelů nosné konstrukce mostů 

soudržných, "lana dodatečného předpětí". Prosím upřesněte. 

Odpověď: 

Množství u položky 98 „Zhotovení předpínacích kabelů nosné konstrukce mostů soudržných“ bylo upraveno 

na 1,690 t – viz. soupis prací SO 202 Tramvajový most ev.č. 5-023 (SO 202_Tramvajový most ev.č. 5-023 

přes tramvajovou a železniční trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2), který je přílohou dodatečných informací č. 6. 

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně soupisu prací jsou 
pro zpracování nabídky závazné! 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí 

Příloha: 

Výkres SO 201_62 R1  

Výkres SO 202_64 R1  

SO 201_Tram most ev.č. 5-022 přes ul Rudnou_VÝKAZ VÝMĚR_R2 

SO 202_Tram most ev.č. 5-023 přes tram a žel trať_VÝKAZ VÝMĚR_R2 

SO 201_technicka zprava_DPS_R1 

604, 605, 606, 607, 608_1, 608_2, 609 _SP_R2 

SO 403_Soupis_praci_R2 
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