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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.
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
„Opláštění výtahové šachty a pavlače.
Z oslovených subdodavatelů opláštění, jež považujeme za odborníky, nám bylo sděleno, že
ze zaslaných podkladů PD nejsou schopni zpracovat cenovou nabídku. Prosíme o zaslání
výkresové realizační dokumentace opláštění s výpisem prvků a detailů, abychom se vyhnuli
mnoha nejasnostem jak technických, tak i cenových. Projektovou dokumentaci prosíme
zaslat ve formátu DWG i PDF.“
Odpověď č. 1: Zadavatel konzultoval výše uvedenou žádost s projektantem
projektové dokumentace a dle jeho stanoviska projektová dokumentace obsahuje
veškeré podklady potřebné k vypracování cenové nabídky.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 8. 12. 2017
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