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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:

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 žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to i přes to, že žádost byla zadavateli doručena po
lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 zákona. V případě, že zadavatel na žádost o vysvětlení, která není
doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 93 odst. 1 zákona.
Dotaz č. 1:
Obracím se na Vás s dotazem k položkám týkajících se trafostanice. V rozpočtu, který je k
trafostanici v oddíle VON jsou např. položky týkající se výkupu pozemku nebo vklady věcných
břemen. Jakou roli má zhotovitel při zajištění smluv ke koupi pozemku a následné určení kupní ceny
pozemku?
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že jelikož byl rozpočet zpracován v Cros-ČEz, zůstala zde kapitola
věcná břemena i přes vynulování. Zadavatel tedy uvádí, že D3 je 0 Kč.
Dotaz č. 2:
V přiloženém VV (42-12d Příloha č. 4 - soupis prací.xlsx) u vysvětlení ZD_4 je v rozpočtu SO 04.3
– Úprava venkovní areálové kanalizace položka č.90 s množstvím 29m, není však uveden popis
položky. Žádáme o opravu výkazu výměr s doplněním názvu položky nebo o informaci, zda se má
tato položka ocenit.
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Odpověď č. 2:
Zadavatel k položce č. 90 uvádí – Demontáž stávající kanalizace PVC DN200 v úseku Š1-Š2 v délce
cca 29 m. Zadavatel požaduje položku ocenit.
Dále zadavatel doplňuje popis položky – demontáž stávající plastové kanalizace z trub PVC
hrdlových v délce 29 m včetně vytažení ze země, odvoz na skládku, poplatek za uložení na skládce.
V návaznosti na provedené úpravy zadávací dokumentace zadavatel v příloze tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace předkládá aktualizované znění soupisu prací.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací
dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku
do 23.03.2022 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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