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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE X.
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:
Jakou cenu a čeho konkrétně máme uvést v položkách slepého výkazu výměr.
Výkaz je zamčený, takže opravovat jej nelze.
položka 98
98

K 767531111

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón

m2

15,500

PP

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón

VV

1.NP - 1.3

VV

5,7+9,8

15,500

VV

Součet

15,500
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Odpověď č. 1:
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Zadavatel uvádí, že účastník uvede cenu montáže podlah Pn04 a Pn04a. Ve výkazu výměr byla
opravena výměra na 16,5 m2.
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Dotaz č. 2:
Je tam pouze montáž čistících zón bez dodávky a v jiném množství než na výkresech.
(výměra neodpovídá výměrám Pn04 na výkresech ani při případném odečtení 3,0 m2 za
Pn04a)
položka 99
99

K 767531125

Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím

PP

Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím

m

10,000

m2

3,000

Odpověď č. 2:
Zadavatel uvádí, že se jedná o pokládku rámu k PN04a, jehož metrová délka je
v součtu 10 m (1,5+1,5+1+1)*2.

Dotaz č. 3:
Je tam pouze osazení náběhového rámu k čistícím rohožím bez dodávky
(výměra odpovídá rámům pro rohože Pn04a)
položka 100
M 69752121

koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky
tl.22mm gumová rohož RINGO s rizikem námrazy i s lemováním

PP

koberec čistící vstupní - Al profily, pryžové, nebo textilní pásky tl.22mm gumová rohož
RINGO s rizikem námrazy

VV

1.NP - 1.3

VV

2*1,5*1

3,000

VV

Součet

3,000

100

Odpověď č. 3:
Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku rohože Pn04a i s rámy. Výměra upravena o ztratné.

Dotaz č. 4:
Jedná se o zmatený popis specifikace rohoží, je popsáno několik typů najednou
(výměra odpovídá rohožím Pn04a)
položka 101
Popis by se mohl vztahovat ke skladbě Pn04 čistící koberec)
Avšak k čemu patří výměra 14,05 m jsem nezjistil.
ČISTÍCÍ ROHOŽE = POLOŽKY V ROZPOČTU
101

M 69752150

koberec dočišťovací zóna s progumovaným rubem

PP

rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al

ČISTÍCÍ ROHOŽE = ÚDAJE NA VÝKRESE
n 1.07 = Pn04 = 10,2 m2
n 1.09 = Pn04 = 6,3 m2
celkem = Pn 04 = 16,50 m2
n 1.07 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m2
n 1.09 = Pn04a = 1,50x1,0 = 1,50 m2

m

14,050

celkem = Pn 04a = 3,00 m2

ČISTÍCÍ ROHOŽE = SKLADBY NA VÝKRESE

Odpověď č. 4:
Zadavatel uvádí, že výměra byla zaktualizována. Jedná se o komplet dodávku koberce Pn04.

Dotaz č. 5:
-u rozpočtů pro slaboproudy (SLP i EZS) je chybně označen sloupec pro celkovou cenu
(cena s DPH) a sloupec cena bez DPH obsahuje špatný vzorec, resp. provázání vzorců je
matoucí. Bude toto opraveno nebo chybu máme zanedbat?

Odpověď č. 5:
Zadavatel uvádí, že chybu lze zanedbat.
V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace X. předkládá aktualizované znění výkazu výměr.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku
do 27.11.2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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