
 

 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 
 

 
ZADAVATEL: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
Sídlem:            Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Zastoupený:   ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou 

                           ve věcech technických – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy investic odboru majetkového,  

                                                                          bytového a investic 

IČ: 00845451 
Profil zadavatele: www.radvanice.ostrava.cz 

  

  
 

V Ostravě dne 31.08.2012 
 
 
 
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se 
k  veřejné zakázce na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona, „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
BYTOVÉHO DOMU, UL. TŘANOVSKÉHO 21, 23, 25 V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH“ 
 
 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 
 

Dotaz uchazeče: 

 
A – Oprava suterénu a bytů 

Dotaz č. 1 
Výkaz výměr, oddíl č. 1 – „Zemní práce“:  
pol. č. 1 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výměra 296 m3. 

Dle našeho výpočtu by měla správná výměra činit pouze 133 m3, také zde zcela chybí položka pro zapažení výkopu a 
svislé přemístění výkopku (viz příloha této žádosti). 
Prosíme o vyjádření. 
 
Dotaz č. 2 
Výkaz výměr, oddíl č. 9 – „Ostatní konstrukce a bourání“:  
pol. č. 37 - Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, výměra 162,78 m3. 

Výpočet této výměry by znamenal, že příslušná místnost č. 023 v 1. PP je vysoká cca 7,8 m (výška uváděného lešení je 
6 m – tj. po podlahu + pracovní výška 1,8 m). 
Prosíme o objasnění výpočtu výměry. 
 
B – Oprava střechy a zateplení  

Dotaz č. 3 
Ve výkaze výměr nejsou uvedeny lišty k zateplovacímu systému. Má uchazeč doplnit tyto položky do rozpočtu? (druhy 
a množství lišt jsou uvedeny v příloze)  

 
Dotaz č. 4  
Ve výkaze výměr, oddíl č. 764 – „Konstrukce klempířské“ jsou uvedeny následující položky:  
pol. č. 98 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm, výměra 42 m, 
pol. č. 99 - Svod z Ti Zn  kruhový, D 150 mm, výměra 42 m. 

Dle našeho názoru by pol. č. 98 měla být nahrazena příslušnou položkou pro demontáž odpadních trub (nové odpadní 
trouby jsou specifikovány položkou č. 99). 
Prosíme o vyjádření. 
 
Dotaz č. 5  
Výkaz výměr, oddíl č. 764 – „Konstrukce klempířské“:  
pol. č. 84 - Střešní okna z Ti Zn, krytina hladká, 55 x 55 cm ( bezpečnostní sklo ), 6 ks. 
Ve výpisu prvků je uvedeno zasklení těchto oken polykarbonátem. 
Který údaj platí? 
 



 

 
 

Dotaz č. 6  
Výkaz výměr, oddíl č. 769 – „Otvorové prvky z plastu“:  
pol. č. 37 - Okno plastové 870 x 500 mm okno sklepní, sklo bezpečnostní - 26 ks. 

Ve výpise prvků je uveden rozměr těchto oken 720x550 mm (26 ks). 
Na výkrese č. 011 jsou však zakreslena okna  - rozměr 720x500, 11 ks 

- rozměr 870x500 mm, 15 ks  
 
Které údaje jsou platné? 
 
 

Vyjádření zadavatele: 

 
A – Oprava suterénu a bytů 

Dotaz č. 1 
Výkaz výměr, oddíl č. 1 – „Zemní práce“:  
pol. č. 1 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výměra 296 m3. 

Dle našeho výpočtu by měla správná výměra činit pouze 133 m3, také zde zcela chybí položka pro zapažení výkopu a 
svislé přemístění výkopku (viz příloha této žádosti). 
Prosíme o vyjádření.  
 
Odpověď: 
Hodnota  296m3 je v pořádku. 
Výkopy nejsou kolmé ale rozšířené – proto není pažení. V ručním výkopu je svislé přemístění započteno.  
 
Dotaz č. 2 
Výkaz výměr, oddíl č. 9 – „Ostatní konstrukce a bourání“:  
pol. č. 37 - Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, výměra 162,78 m3. 

Výpočet této výměry by znamenal, že příslušná místnost č. 023 v 1. PP je vysoká cca 7,8 m (výška uváděného lešení je 
6 m – tj. po podlahu + pracovní výška 1,8 m). 
Prosíme o objasnění výpočtu výměry.  
 
Odpověď: 
Výška kotelny je 7,5. 
 
B – Oprava střechy a zateplení  

Dotaz č. 3 
Ve výkaze výměr nejsou uvedeny lišty k zateplovacímu systému. Má uchazeč doplnit tyto položky do rozpočtu? (druhy 
a množství lišt jsou uvedeny v příloze)  

 
Odpověď: 
V uvedených položkách KZS fasády, ostění a parapetu jsou započteny náklady na rohové, okenní lemovací, 
lišty s okapničkou a lišty parapetní.  
 
Dotaz č. 4  
Ve výkaze výměr, oddíl č. 764 – „Konstrukce klempířské“ jsou uvedeny následující položky:  
pol. č. 98 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm, výměra 42 m, 
pol. č. 99 - Svod z Ti Zn  kruhový, D 150 mm, výměra 42 m. 

Dle našeho názoru by pol. č. 98 měla být nahrazena příslušnou položkou pro demontáž odpadních trub (nové odpadní 
trouby jsou specifikovány položkou č. 99). 
Prosíme o vyjádření.  
 
Odpověď: 
Ano jedná se o demontáž, správná položka je  
764 45-4803 Demontáž odpadních trub kruhových D150  m  42,0 
 
 
Dotaz č. 5  
Výkaz výměr, oddíl č. 764 – „Konstrukce klempířské“:  
pol. č. 84 - Střešní okna z Ti Zn, krytina hladká, 55 x 55 cm ( bezpečnostní sklo ), 6 ks. 
Ve výpisu prvků je uvedeno zasklení těchto oken polykarbonátem. 
Který údaj platí?  
 
Odpověď: 
Bude osazeno bezpečnostní sklo 



 

 
 

 
 
Dotaz č. 6  
Výkaz výměr, oddíl č. 769 – „Otvorové prvky z plastu“:  
pol. č. 37 - Okno plastové 870 x 500 mm okno sklepní, sklo bezpečnostní - 26 ks. 

Ve výpise prvků je uveden rozměr těchto oken 720x550 mm (26 ks). 
Na výkrese č. 011 jsou však zakreslena okna  - rozměr 720x500, 11 ks 

- rozměr 870x500 mm, 15 ks  
Odpověď: 
 
Platné údáje: 
Na výkrese č. 011 zakreslena okna    - rozměr 720x500, 11 ks 

- rozměr 870x500 mm, 15 ks  
 
 
 
 
 
 
Přílohou tohoto dokumentu zasíláme opravený slepý rozpočet a výpis prvků. Uchazeči ve svých nabídkách 
závazně použijí opravený rozpočet, který je přílohou dodatečných informací č. 1. 
V souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.09.2012 ve 12.00 hodin. 
Místo podání nabídek zůstává nezměněno. 
Otevírání obálek s nabídkami se koná dne 07.09.2012 ve13.00 hodin. 
Místo otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno. 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 31.08.2012 
 
 
 
 
 

………………………………………………......................................... 
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko   

 
 
 
přílohy: 

1) upřesněný výpis prvků 
2) stavební část – rozpočet slepý 

 


