Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757
Název veřejné zakázky:
„Oprava komunikací Hranečník“
Ev. č. zak.: NR-76-19-PŘ-Če
zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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 04.09.2019):
Otázka:
„Jako zástupce účastníka výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava komunikace Hranečník“ se
na Vás obracím s žádostí o vysvětlení následujícího:
- co je přesně myšleno položkou „provedení živičné podmazávky v tl.1cm“, uvedenou v zadávacím
rozpočtu pod č.10 stavebního objektu 1-Příjezdová komunikace, a rovněž v textu Stručného popisu
prací, kde je ve skladbě nové konstrukce vozovky uvedena dokonce 2x. Prosím o upřesnění, jakou má
tato vrstva plnit funkci a z jakého konkrétního materiálu má být provedena? Rovněž prosím o vysvětlení
způsobu výpočtu množství v tunách, uvedeného ve zmíněné položce, jelikož při ploše 1.150m2 a
tloušťce 1cm vychází kubatura 11,5m3, což je cca 25 – 30t materiálu při jedné vrstvě.
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 06.09.2019)
Odpověď:





Vysvětlení položky „Živičná podmazávka v tl. 1 cm“ – jde o proměnnou vyrovnávací vrstvu,
sloužící pro vyrovnání lokálních nerovností po odfrézování stávajících vrstev. Pro nemožnost
přesného stanovení množství těchto vysprav, které se vyskytnou pod povrchem, je uvažováno
v množství na celou plochu komunikace. Jedná se o podmazávku z vhodné živičné směsi příslušné
zrnitosti.
Živičná podmazávka bude provedena pouze jednou, a to pod živičný postřik a vrstvu živice OKS.
Po kontrole položky č. 10 Přílohy č. 4 ZD – Soupis prací – zadavatel upravil množství na 28,75 t.

Na základě výše uvedeného Zadavatel provedl kontrolu Přílohy č. 3 – Stručný popis prací a Přílohy č. 4
ZD – Soupis prací, na základě které opravil tyto přílohy, a to:
Příloha č. 3 – Stručný popis prací:
- Byla odstraněna odrážka „Provedení živičné podmazávky v celé ploše - tl. 1 cm“.
- Byla upravena odrážka „Provedení živičné podmazávky v tl. 1 cm“, a to na „Provedení živičné
podmazávky v celé ploše – tl. 1 cm
Příloha č. 4 – Soupis prací
- Byla upravena položka č. 10 na Listu „1 – Příjezdová komunikace Hranečník“
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Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek do 23.09.2019 do 10.00 hod.
Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení
zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 3 ZD – Stručný popis prací a Přílohy č. 4 ZD – Soupis
prací, zadavatel zveřejní na profilu zadavatele (https://profily.proebiz.com/profile/61974757).
V Ostravě 06.09.2019

Jana Červenková

Digitálně podepsal Jana
Červenková
Datum: 2019.09.06 11:17:16 +02'00'

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

Přílohy:
- Příloha č. 3 ZD – Stručný popis prací oprava 20190906
- Příloha č. 4 ZD – Soupis prací oprava 20190906
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