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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

1.1. Název veřejné zakázky:

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel
následující vysvětlení.
Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na některé položky ve výkazech výměr:
Dotaz č. 1:
- interiér, položka T05 - ve výkazu výměr jeden kus ale v půdorysu jsou dva kusy, navíc jiných
rozměrů
Odpověď č. 1:
Zadavatel po posouzení dotazu uvádí, že přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace
opravený výkaz výměr interiérů „IMPORT – Interiéry T1.10. – slepý“, rozměry jsou totožné a jsou
uvedeny ve výkazu výměr a ve výkrese D.1.1.08 Truhlářský výrobek T04,05. Kóty uvedené ve
výkrese D.1.1.01 jsou zatíženy nepřesností, která nemůže mít vliv na výrobek samotný.
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Dotaz č. 2:
- interiér, položka T08 - není možno vyrobit skříň o celkové výšce 3 800 mm, jelikož délka plošného
materiálu pro výrobu nábytku se vyrábí jen v délce maximálně 2 800 mm. Proto bude nutno vyrábět
skříně ze dvou částí - je to možné?
Odpověď č. 2:
Zadavatel uvádí, že je to možné, ale za předpokladu, že přechodová spára nebude viditelná.
Případně lze řešit konstrukčně tak, aby mohla být střední část vyřešena z jednoho dílu. Předpoklad
byl, že bude vyrobena ze tří dílů. Viz výkresy výrobku T08. SO01 interiery D.1.1.21-25.
Dotaz č. 3:
- v projektu není uvedeno, jaký má být typ hran nábytku. Jestli standardní lepené (EVA), nebo
bezesparé provedení (navaření).
Odpověď č. 3:
Zadavatel uvádí, že požaduje bezspárové olepení hrany.
Dotaz č. 4:
- v SO 01, interiér, jsou ve Výpisu ostatních výrobků látkové rolety, které jsme ale nenašli v žádném
výkazu výměr
Odpověď č. 4:
Zadavatel po posouzení dotazu uvádí, že přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace
doplněný výkaz výměr Interiéry „IMPORT – Interiéry T1.10. – slepý“, kde jsou dané výrobky doplněny
- rolety X08 a X09 jsou součástí výrobku T08.
Dotaz č. 5:
- v SO 01, interiér, ve Výpisu koncových prvků elektroinstalace je 14 krytů stmívačů, ale ve výkazu
výměr jsou pouze 4 kusy. Podle stejného výpisu by mělo být 6 žaluziových spínačů, které ve výkazu
výměr chybí.
Odpověď č. 5:
Zadavatel po posouzení dotazu uvádí, že přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace
opravený výpis „E-2 výkaz výměr 1.10.“
Dotaz č. 6:
Výkaz výměr slaboproud – ve výkaze schází u některých položek měrné jednotky viz níže a u
některých položek není doplněn vzorec pro výpočet (položky přesun materiálu, PPV, podružný
materiál, dokumentace skutečného provedení stavby). Žádáme o prověření a úpravu.

Materiál
název položky
OZ8 počítadlo
zákazníků-přijímač
viz. Přípoha č.3
OZ8 počítadlo
zákazníků-vysílač viz.
Příloha č.3
OZ8 počítadlo
zákazníků-krabička
Zdroj 12V, 0,5A Spider 8,16, Counter
instalační materiál
Software k počítadlu
PC20 - licence
instalační
Převodník KC
CAN/ETHERNET bez
displeje-(OZ08,STEAD,SN+)
zabezpečovací brána
AM systém mono
detektor
zabezpečovací brána
AM systém rx detektor
magnetický uvolňovač
ruční silný
AM deaktivátor
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Odpověď č. 6:
Zadavatel uvádí, že jednotky byly doplněny ve „Výkazu výměr_SL P 1.10. - slepý“. Vzorce pro
výpočet nejsou nastaveny, účastník zadá konkrétní částku pro danou akci. Tento dotaz byl již dříve
zodpovězen ve vysvětlení zadávací dokumentace III.
Dotaz č. 7:
2. Výkaz výměr EZS – ve výkaze schází u některých položek měrné jednotky viz níže a u některých
položek není doplněn vzorec pro výpočet (položky přesun materiálu, PPV, podružný materiál,
dokumentace skutečného provedení stavby). Žádáme o prověření a úpravu.
Ostatní náklady v %
Ostatní náklady
název položky
Přesun materiálu
PPV
Podružný materiál
Dokumentace skutečného
provedení stavby
cena celkem

objednací
číslo

počet
0,01 %
0,049 %
0,03 %
0,02 %

jednotka

Odpověď č. 7:
Zadavatel uvádí, že jednotky byly doplněny ve „Výkazu výměr SL P 1.10. - slepý“. Vzorce pro
výpočet nejsou nastaveny, účastník zadá konkrétní částku pro danou akci. Tento dotaz byl již dříve
zodpovězen ve vysvětlení zadávací dokumentace III.
V návaznosti na provedené úpravy zadávacích podmínek zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace V. předkládá aktualizované znění výkazu výměr.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o
celou její původní délku, a to do 10. 11. 2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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