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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII.

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 žádosti účastníka 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.
Dotaz č 1:
Truhlářský výrobek T08b - co je myšleno magnetickým zámkem?
Odpověď č. 1:
Zadavatel uvádí, že se jedná bezpečnostní magnetickou blokádu dvířek. Otevření zámku pomocí
magnetického klíče (pro všechny stejný). Zámek musí splňovat parametry pro použití na tl.
deskového materiálu dvířek daného výrobku (dostatečně silný magnet). Zámek není viditelný.
Skřínky slouží pro uskladnění již zabezpečeného zboží.

O
t
a
k
a
r
a
Š
e
v
č
í
k
a
8
4
0
/
1
0
6
3
6
0
0
B
r
n
o
–
Ž
i
d
e
n
i
c
e

Dotaz č 2:
V 1.PP je u stropu v místě, kde se má provádět zesílení nosníků nějaká kapotáž (viz foto). Co je pod
kapotáží? Kdo konstrukci odstraní a dá zpět? A není tam něco, co by vadilo montáži zesílení
nosníků?

Odpověď č. 2:
Zadavatel požaduje ponechat kapotáž na místě. Je navržena úprava vyztužení dvou trámů, do
kterých kapotáž zasahuje. Viz výkres: „D.1.1.27 1pp úprava vyztužení stropu a Statické posouzení
dodatek č.1“. Výztužný profil ze strany omezené kapotáží bude ukončen dříve a zajištěn ocelovým
sloupem. Z druhé strany bude profil pokračovat a bude nakotven na chemické kotvy do žb trámů.
Sloup i trámy musí být opatřeny protipožárním opláštěním.
Přílohou tohoto vysvětlení jsou upravené výpisy části SO01 VH – protipožární obklad, VP – výpis
překladů a slepý rozpočet 21.10.
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
do 25.11.2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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