Všem dodavatelům

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz
IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Holínková/renata.holinkova@osu.cz
č.j.: [OU-84144/90-2017]

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1.1. Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy objektu FF na
multifunkční přednáškové prostory a
zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace“
(veřejná zakázka financovaná z prostředků
projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury FF OU a zlepšení její
dostupnosti pro studenty se specifickými
vzdělávacími potřebami,
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344)

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

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti účastníka o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
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Dotaz č. 1
„V zadávací projektové dokumentaci je požadováno v článku ZD 16.2. předložení
Závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla a za řádné
odstranění vad díla po dobu záruční lhůty v souladu se zněním obchodních podmínek této
akce:
Zhotovitel nejpozději v den předcházející dni oboustranného podpisu smlouvy předá
Objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla a za řádné odstraňování vad
díla po dobu běhu záruční lhůty ve výši 2.000.000,- Kč. Bankovní záruka musí být platná a
účinná nejpozději od data podpisu smlouvy a bude v plné výši platná po celou dobu
provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty.
Ze zkušeností s bankovními úřady víme, že je problematické poskytování dlouhodobých
příslibů nad 5 let. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje předložit do nabídky již příslib
bankovní záruky na dobu větší jak 5 let (dle zadání se jedná o dobu nad 6 let), tak dodavatel
požaduje, zda je možno předložit požadovaný bankovní příslib jen na dobu realizace, tzn.
na období 1 roku. Předmětný požadavek zadavatele je, dle názoru dodavatele zbytečně
diskriminační a omezující účast ve VŘ dalším možným uchazečům.
V případě, že bude zadavatel požadovat nadále bankovní příslib na předložení budoucí
bankovní záruky na dobu realizace a záruky, který je na dobu nad hranicí pěti let, obracíme
se na Vás se zdvořilou žádostí, zda je možné příslib bankovní záruky rozdělit na dva přísliby
tak, jak se běžně praktikuje, tzn. předložení příslibu bankovní záruky na řádné provedení
díla v požadované výši (2 mil. Kč) a druhý příslib bankovní záruku na dobu záruční lhůty za
dílo, jejíž výše se bude odvíjet od provedení řádného a včasného dokončení díla bez vad a
nedodělků v souladu se zněním smlouvy, tj. ve výši 1 mil. Kč.“
Odpověď č. 1: Zadavatel posoudil výše uvedenou zadávací podmínku týkající se
bankovní záruky a konstatuje, že jde o standardní podmínku zajištění stavebních
prací v zadavatelem předpokládaném objemu. Zadavatel ji tedy nepovažuje za
diskriminační a trvá na svém požadavku tak, jak je uveden v zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 2
„Ve výkazu výměr jsou uvedeny komplety v pol.194 D+M obložení ocelových nosníků a
prvků deskami z minerální vlny, pol.200 D+M postupná výměna dřevěných prvků krovu,
pol.351 D+M prosklená pavlač. Požadujeme u těchto položek rozpis, z něhož bude patrné
množství a specifikace použitých materiálů.“
Odpověď č. 2: K položce 194: jedná se o obložení ocelových nosníků
obkladem z desek minerální vlny, požární odolnost 30 minut, např. Isover
Fireprotect. Nové ocel. nosníky nad m.č. 303, stávající ocel. nosníky nad m.č. 302 tl. 30 mm. Nosníky mezistropu tlumočnických kabin v m.č. 303 - tl. 20 mm. Obložení
viditelné ve výkresech D.1.1b-15 ŘEZ A-Á, D.1.2c-01 TLUMOČNICKÉ KABINY OCELOVÁ KONSTRUKCE, technická zpráva D.1.1a odstavec D.3.t - 7. odstavec.
K položce 200: položka obsahuje D+M 2 ks ocelových nosníků U č. 160 dl. 9,5 m,
dále dřevěné prvky krovu v kubatuře 0,3 m³. Provádění dle výkresů D.1.1b-06,
D.1.1b-13 a TZ.
K položce 351: D+M pavlače skládající se z 122,45 m² ohýbaného stěnového
sendvičového panelu PS4 (viz. výkres D1.1.b-19 a TZ - specifikace materiálů. Dále
90,5 m² obloukového izolačního dvojskla, specifikovaného v TZ oddíl D.1.3.n.

V položce D+M doplňkových lišt, těsnění, těsnících tmelů apod. viz detaily 2, 3, 4, 6,
9, a doplňkové prvky dle konkrétně vybraného dodavatele izolačního skla a izolačních
sendvičových panelů.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 16. 11. 2017
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