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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.
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“).
Dotaz č. 1
„Silnoproud:
Stávající rozvaděče na chodbách, R1 a R2 mají být dle požární zprávy doplněny o dvířka s odolností
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EI 15 S – DP 1 a konstrukce musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP 1 . Můžete zaslat typy a
rozměry rozvaděčů, ohledně nacenění protipožární úpravy?“
Odpověď č. 1: Rozvaděče jsou upřesněny přiloženým soupisem prací D.1.4.3 Silnoproudá
elektrotechnika 2.
Dotaz č. 2
„Silnoproud:
Dále nejsou v rozpočtu k nacenění protipožární přepážky.“
Odpověď č. 2: Jedná se o součást podružného materiálu, cena tedy bude zahrnuta v této
položce (tvoří % z celkové ceny).
Dotaz č. 3
„Silnoproud:
Proč jsou v rozpočtu světla s předřadníkem DALI, když jsou ovládány pouze vypínači a není určen
řídící systém.“
Odpověď č. 3: Silnoproud napájí, Dali ovládá SLP a AV. Tzn. že v rozpočtu jsou světla s
předřadníkem DALI, protože je ovládá profese SLP.
Dotaz č. 4
„Slaboproud a EPS:
V rozpočtech D.1.4.4 Soupis prací –Slaboproud a D.1.4.7 Soupis prací – EPS v rekapitulaci
uvedeno GZS 1 %. Máme ocenit tuto položku, když ceníme samostatný rozpočet VON – Vedlejší a
ostatní náklady stavby.“
Odpověď č. 4: Položka GZS 1 % byla v těchto soupisech odstraněna viz příloha č. 1 tohoto
vysvětlení.
.
Dotaz č. 5
„POV:
Je součástí Projektové dokumentace projekt POV? Pokud ano, prosíme o jeho dodání.“
Odpověď č. 5: POV není součástí projektové dokumentace. Podmínky provádění stavby
řeší "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví".
Dotaz č. 6
„S ohledem na požadavek vytvoření milánské stěny z mikropilot (výkres D.1.2c-08, technická zpráva
str. 5), kdy šířka kořene a tedy i průměr vrtání je stanoven na 300 a 400 mm, si dovolujeme
zadavatele upozornit, že vrtání takového průměru provádí pilotovací souprava. Tato souprava však
neprojede vjezdem, který budeme mít k dispozici a tudíž se na místo vrtání nedostane. Žádáme o
návrh technického řešení tak, aby jej bylo možno dané práce realizovat.“
Odpověď č. 6: Zadavatel posoudil stávající technické řešení a konstatuje, že stroj vraty
2700/3300 mm projede (výška složeného stroje 2600 mm) a dané práce je tedy možné
realizovat.
Dotaz č. 7
„Žádáme zadavatele o vyjádření, zda obloukové konstrukce sendvičových panelů u výtahové šachty
a pavlače mohou být provedeny ze segmentů.“

Odpověď č. 7: Izolační sendvičové panely pavlače a výtahové šachty mohou být ze
segmentů.
Dotaz č. 8
„Dne 5.12.2017 v 15:35 jste zveřejnili vysvětlení zadávací dokumentace IV, kde přílohou č.1 tohoto
dokumentu byl aktualizovaný výkaz výměr - 3051 - Soupis prací 3. Touto Vaší odpovědí jste upravili,
pozměnili a doplnili položkový výkaz výměr předmětného stavby, čímž došlo k změně zadávacích
podkladů a podmínek k určení jediného výběrového kritéria pro vítěze veřejné soutěže - ceny. Na
základě §98 ZZVZ "Vysvětlení zadávací dokumentace", odst. 5 a následně §99, odst. 2 Vás žádáme
o přiměřené prodloužení lhůty pro podání žádosti o účast v lhůtě 5 dnů.“
Odpověď č. 8: Zadavatel znovu posoudil přiměřenost prodloužení lhůty pro podání nabídek
v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace IV. a konstatuje, že s ohledem na povahu
změny šlo o prodloužení zcela adekvátní. Uvedeným vysvětlením došlo pouze k formální
úpravě v soupisu prací, kdy u položky 349 došlo k úpravě označení položky z „D+M opláštění
vč. prosklených ploch včetně doplňkových prvků - PS2“ na „D+M opláštění včetně
doplňkových prvků - PS2“, přičemž specifikace položky zůstala stejná. Zadavatel zvažoval
uvedení této úpravy označení (nadpisu) pouze do samotného vysvětlení s tím, že nebude
přikládat aktualizovaný soupis prací, ale s ohledem na přehlednost a usnadnění práce
dodavatelům tak učinil s tím, že i v případě takto zanedbatelné úpravy lhůtu pro podání
nabídek alespoň o jeden den prodloužil, i když ke změně zadávacích podmínek nedošlo,
když specifikace položky zůstala stejná.
V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek zadavatel jako přílohy tohoto dokumentu přikládá
Přílohu č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr
 D.1.4.4 soupis prací Slaboproudá zařízení 2
 D.1.4.7 soupis prací Slaboproudá zařízení – EPS, ER 2
 D.1.4.3 soupis prací Silnoproudá elektrotechnika 2
Tyto dokumenty budou k dispozici v části Zadávací dokumentace a části Veřejné dokumenty na
https://zakazky.osu.cz/vz00000976.
Vzhledem k provedené úpravě zadávacích podmínek při zvážení její povahy a významu, zadavatel
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou zakázku do 15. 12. 2017 do 10:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami se tedy uskuteční dne 15. 12. 2017 v 10:05 v sídle zadavatele,
zasedací místnost č. 111.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením se nemění.
V Ostravě dne 7. 12. 2017

Mgr. Renáta
Tomášková, Dr.
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