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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.
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:

OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“
a výstavba kioskové trafostanice
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení, podlimitní

Na základě žádostí účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel
následující vysvětlení.
Dotaz č. 1:
U přeložky horkovodu jsou nejasnosti a je nesoulad uvedeného výkazu výměr oproti PD.
- Pol. č.1: Ve výkazu a PD je cca 2x30 m trasy horkovodu, izolací se však montuje 120 m
- Pol. č. 11 a 12: Natírá se 120 m potrubí, montuje se však jen 60 m potrubí – což odpovídá
trase v PD, ale dodává se pouze 10 m potrubí.
Žádáme o upřesnění.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že byla uvedena chyba ve výměře u dvou níže uvedených položek.
Tyto položky jsou ve výkazu výměr zvýrazněny červeně.
Pol. č. 1 - montáž tep. izolace je správně 60 m
Pol. č. 4 - dodávka trubky 108/4 je správně 60 m
Nátěrové položky (tedy položky č. 11 a č. 12) jsou v pořádku, je předepsán dvojnásobný nátěr (2x60
m).
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Dotaz č. 2:
Ve výkaze výměr D-02.1-2 ASŘ potřebujeme pro položku č 233 doplnit podrobnější specifikaci jako
jsou především rozměry prvku. Ve výpise ostatních prvků je uvedeno, že tento komplet (dle VV)
obsahuje 15 kusů.
233 K 795144C16
P

OS-06 - D+M Přechodová lišta, nevrtaná, nerez, plochá, osazení v místě dveří pod křídly

kpl.

1,000

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních
výrobků.

Odpověď č. 2:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se jedná o přechodové lišty v místech rozdílných nášlapných
vrstev (toto je uvedeno ve výkresové dokumentaci ve výpisu ostatních výrobků – položka Os 06).
Týká se to rovněž změny barevného řešení podlah.
Zadavatel tedy upřesňuje požadavek týkající se dveří, resp. otvorů následovně:
- šíře 700 mm - 2 ks
- šíře 800 mm - 5 ks
- šíře 1 000 mm - 1 ks
- šíře 1 700 mm - 1 ks
Celková délka přechodové lišty je 14,50 m. Ve výkazu výměr mělo být správně uvedeno 15 m včetně
prořezu.
Dotaz č. 3:
Ve výpise dveří jsou položky s označením D13 a D14, které jsme nenašli ve výkaze výměr. Žádáme
o jejich doplnění.

Odpověď č. 3:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že uvedené dveře jsou součástí prosklených stěn Al 07 (D/13) a
Al 08 (D/14) - viz výpis oken (toto je uvedeno v popisu v tabulce). Ve výkazu výměr se jedná o
položky 179 (Al 07) a 180 (Al 08). V tabulce dveří došlo k překlepu v označení u položek D13 a D14
ve sloupci "Zárubeň".
V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace předkládá aktualizované znění výkazu výměr.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací
dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku
do 2. 3. 2022 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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