
  

 

 

Adresát: seznam dodavatelů, kterým byly poskytnuty zadávací podmínky 
Odesílatel: pověřená osoba - RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 
Vyřizuje: Ing. Markéta Mojžíšková 
Dne: 3. 4. 2013 

 
PÍSEMNÁ ODPOVĚĎ NA DODATEČNOU INFORMACI K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM (2 A 3)  
 
Zadavatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 
Zastoupený:  Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice 
IČ:  008 45 451 

Pověřená osoba:  RECTE.CZ, s.r.o. 
Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Mojžíšková, Jana Šenková 
Telefon, fax, email:   +420 597 461 313, +420 597 461 315, recte@recte.cz 
 
Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupujícího shora citovaného zadavatele byla doručena 
prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné 
zakázky Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích (dále též „veřejná zakázka“) 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněnou na profilu zadavatele dne 18. 3. 2013. V souladu s ust. § 49 zákona 
na tuto žádost odpovídá zadavatel takto: 

Žádost č. 2 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:    emailem dne 29. 3. 2013  
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:  nejpozději do 4. 4. 2013 
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:   emailem dne 3. 4. 2013 
Odpověď DI 2 zveřejněna na profilu zadavatele:     3. 4. 2013 
Poslední den lhůty pro doručování dotazů k zadávacím podmínkám nově:  2. 4. 2013 
 
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 2 (úplné znění): 
V zadávacích podmínkách v článku VII. bodu 2 a 3 je napsáno:  

2. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky uvedené ve výkaze výměr. Položkou soupisu prací se rozumí popis 
každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo 
montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení předmětu veřejné zakázky v souladu s projektovou 
dokumentací citovanou v čl. VII zadávacích podmínek. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezující obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto 
obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definované v projektové dokumentaci citované v čl. VII odst. 1 
zadávacích podmínek. Výkaz výměr je součástí projektové dokumentace. Součástí ceny díla musí být veškeré práce a 
dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a bezvadné zhotovení předmětu veřejné zakázky.  

3. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, dodavatel je povinen ocenit všechny položky soupisu prací uvedené ve 
výkaze výměr, přičemž zadavatel nebude považovat za oceněnou takovou položku, u které bude uvedeno 0,-- Kč – tato 
podmínka platí pro veškeré položky obsažené ve slepém výkaze výměr. V případě, že dodavatel ocení položku 0,-- Kč, 
bude tato skutečnost považována za nesplnění podmínky uvedené v předchozí větě. Dodavatel je povinen dodržet 
předepsanou skladbu slepého položkového rozpočtu, není oprávněn činit v uvedeném položkovém rozpočtu změny, 
jednotlivé položky slučovat nebo naopak rozdělovat. Taková skutečnost bude považována za nesplnění podmínek 
předmětného zadávacího řízení. Zadavatel bude rovněž považovat za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného 
zadávacího řízení takovou nabídku uchazeče, u kterého bude některá z položek výkazu výměr oceněna s odlišnou 
výměrou nebo nebude oceněna vůbec.  



 

Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu 
převzatých zadávacích podmínek a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. V 
případě rozporů mezi slepým položkovým rozpočtem a textovou nebo výkresovou částí projektové dokumentace, prioritu 
pro ocenění předmětu veřejné zakázky (předmětu plnění) má zcela jednoznačně slepý položkový rozpočet.  
.  
 
Týká se tento požadavek i položek VRN viz. tabulka? V případě že ano je zadavatelem stanovena procentuální hodnota 
těchto položek? 

Stavební rozpočet 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

         Název VRN 
  

Kč % Základna 
 
Kč 

Ztížené výrobní podmínky 
   

0 
 
0 

Oborová přirážka 
   

0 
 
0 

Přesun stavebních kapacit 
   

0 
 
0 

Mimostaveništní doprava 
   

0 
 
0 

Zařízení staveniště - ochrana materiálů, pracovník 
  

0 
 
0 

Provoz investora - BD během prací obydlen 
  

0 
 
0 

Kompletační činnost (IČD) 
   

0 
 
0 

Rezerva rozpočtu 
   

0 
 
0 

 
CELKEM VRN 

    
0 

Ústřední topení  

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

         Název VRN 
  

Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 
 

0 0,0 0 0 
Oborová přirážka 

 
0 0,0 0 0 

Přesun stavebních kapacit 
 

0 0,0 0 0 
Mimostaveništní doprava 

 
0 0,0 0 0 

Zařízení staveniště 
 

0 0,0 0 0 
Provoz investora 

 
0 0,0 0 0 

Kompletační činnost (IČD) 
 

0 0,0 0 0 
Rezerva rozpočtu 

 
0 0,0 0 0 

HZS - zprovoznění 
 

0 0,0 0 0 
Demontáže zařízení 

 
0 0,0 0 0 

HZS - zednické výpomoce 
 

0 0,0 0 0 

 
CELKEM VRN 

    
0 

Zdravotechnika 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

         Název VRN 
  

Kč % Základna Kč 
Sdružená sazba ORN 

 
0 0 

Přesun stavebních kapacit 
 

0 0 
Mimostaveništní doprava 

 
0 0 

Zařízení staveniště 
 

0 0 
Provoz investora 

 
0 0 

Kompletační činnost (IČD) 
 

0 0 
Rezerva rozpočtu 

 
0 0 

 
CELKEM VRN 

    
0 

 



 

 
Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 2: 
Tyto požadavky se netýkají položek VRN. Zadavatelem není stanovena procentuální hodnota. Tyto položky ocení 
dodavatel dle svého uvážení. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti zastupujícího shora citovaného zadavatele byla doručena 
prostřednictvím elektronické pošty žádost o dodatečné písemné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné 
zakázky Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 3, 5 v Ostravě - Radvanicích (dále též „veřejná zakázka“) 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněnou na profilu zadavatele dne 18. 3. 2013. V souladu s ust. § 49 zákona 
na tuto žádost odpovídá zadavatel takto: 

Žádost č. 3 o dodatečnou informaci doručena zadavateli:    emailem dne 2. 4. 2013  
Odpověď na dodatečnou informaci musí být odeslána ve lhůtě dle zákona:  nejpozději do 5. 4. 2013 
Odpověď na dodatečnou informaci odeslána všem dodavatelům:   emailem dne 3. 4. 2013 
Odpověď DI 3 zveřejněna na profilu zadavatele:     3. 4. 2013 
Poslední den lhůty pro doručování dotazů k zadávacím podmínkám nově:  2. 4. 2013 
 

Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám vedena pod pořadovým číslem 2 (úplné znění): 
V pol.č. 146 je uvedeno: „ vstupní dveře do bytů – 800x1970mm – EW 30 DP3 vč. zárubně – dodávka + montáž 
(specifikace dle výpisu PSV – dveře)“. 
Výrobce bezpečnostních dveří nás požádal o sdělení bezpečnostní třídy předmětných dveří, poněvadž tato informace v 
zadávacích podmínkách není specifikována a má velmi významný vliv na konečnou cenu daného výrobku a tím i 
stanovení podmínek dodávky pro všechny uchazeče. 
 
V pol.č. 89 je uvedeno: „Izolační systém – nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků (speciálně modifikovaná 
fólie PVC s výškou profilování 8mm a kompletačními výrobky, napojení přesahem“ V rozpočtu není uvedena svislá 
izolace, např.IPA apod. Žádáme Vás o sdělení zda-li má být provedena svislá izolace tavícími pásy, či nikoliv a případně 
v jakém rozsahu. 
 

Písemná odpověď na dodatečnou informaci č. 3: 
Bezpečnostní dveře- navrhovány o bezpečnostní třídě 3. 
Izolační systém - Svislá izolace asfaltovými pásy nebyla dle dohody s investorem navrhována. Byla navržena pouze 
instalace nopové fólie. 
 

 

 

 

 

 

osoba oprávněná jednat za zadavatele 
 

 
Ing. Markéta Mojžíšková 
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