Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy“
Ev. č. zak.: NR-68-19-PŘ-Če
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti
a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.
Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 06.09.2019):
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle Zadávací dokumentace čl. 7. Ostatní údaje, bod
7.6.
Dotaz č. 1
V rozpočtu není obsažena položka na betonáž podlahy betonem C30/37 XF4.
Žádáme o doplnění.
Dotaz č. 2
Dle našich výpočtů nesouhlasí tonáž výztuže nové podlahy. Má-li být ve dvou vrstvách KARI
síto, je dle našich výpočtů tonáž výztuže cca 110 kg, ne 60kg.
Žádáme o vysvětlení.
Dotaz č. 3
z popisu ani rozpočtu není patrná velikost zakrytí energokanálu plechem tl. 30 mm (viz.
Položka č. 21)
Žádáme o doplnění rozměrů.
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 09.09.2019)
Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel provedl níže uvedené změny:
Ad 1) Byla doplněna betonáž podlahy do Přílohy č. 3 ZD – Soupis prací, pol. č. 1. Změna je
vyznačena.
Ad 2) Byla opravena tonáž Kari sítě v Příloze č. 3 ZD – Soupis prací, pol. č. 5 a zároveň byla
doplněna druhá vrstva této sítě do Přílohy č. 2 ZD – Návrh smlouvy o dílo, čl. I. Předmět
smlouvy, bod 1, odst. 1.1. a do Přílohy č. 6 ZD – Stručný popis prací. Změny jsou
vyznačeny.
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Ad 3) Rozměry plechu není možné přesně stanovit, jedná se o zakrytí kanálu po demontáži PZ
desek pod a kolem VZT jednotky. Odhad objednatele 1 x 1m. Skutečná velikost bude
zřejmá až po demontáži (vybourání), zhotovitel si skutečný rozměr zaměří až po
odstranění PZD u VZT.
Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 19.09.2019 do 10.00 hod.
Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.
Vysvětlení zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy o dílo,
Přílohy č. 3 ZD – Soupis prací a Přílohy č. 6 ZD - Stručný popis prací, zadavatel zveřejní na
profilu zadavatele (https://profily.proebiz.com/profile/61974757).
V Ostravě 09.09.2019

Jana
Červenková

.………………………….
Jana Červenková
specialista nákupu

Digitálně podepsal Jana
Červenková
Datum: 2019.09.09 14:11:50
+02'00'

Příloha:
- ZD - Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo oprava 20190909
- ZD - Příloha č. 3 – Soupis prací oprava 20190909
- ZD - Příloha č. 6 – Stručný popis prací 20190909
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