Zadavatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 61974757,
Veřejná zakázka:
„ Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“
Sektorová veřejná zakázka na stavení práce zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 a 3
(podle ust. § 98 a 99 ZZVZ)
Zadavatel, Dopravní podnik Ostrava a.s., obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí znění
dotazu a připojuje příslušné vysvětlení.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22.01.2020
„Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“ - žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace
Otázka č. 1
Po zadavatelem poskytnutém vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již není v poznámce k položce
č. 54 Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení C
675 mm soupisu SO 11.01 Tramvajový svršek a spodek uvedeno: kolejnice 57R1 (dodávka
objednatele – zhotovitel nenaceňuje).
Žádáme zadavatele o informaci, zda je nebo není položka včetně dodávky kolejnic 57R1?
Otázka č. 2
Po zadavatelem poskytnutém vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již není v poznámce k položce
č. 55 Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z betonu předpjatého 600
mm soupisu SO 11.01 Tramvajový svršek a spodek uvedeno: kolejnice 57R1 (dodávka objednatele
– zhotovitel nenaceňuje).
Žádáme zadavatele o informaci, zda je nebo není položka včetně dodávky kolejnic 57R1?
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 ze dne 27.01.2020
Při opravě Oceněného soupisu prací, který byl poskytnut k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, došlo
nedopatřením k odstranění poznámek u vámi uvedených položek č. 54 a 55.
Zadavatel potvrzuje původní informaci, že zhotovitel NENACEŇUJE dodávku kolejnic. Kolejnice
budou zhotoviteli předány v Areálu dílny DPO Martinov. Zhotovitel NACENÍ náklady na převoz
kolejnic délky 18 m z Areálu dílny DPO Martinov na stavbu a ohnutí kolejnic do požadovaného
poloměru.
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 23.01.2020
v souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku „Rekonstrukce
tramvajové tratě v Sadu B. Němcové II.“ bychom rádi vznesli následující dotazy:
1. V SO 11.01 Tramvajový svršek a spodek, jsou položky „č. 15 – 69311014 - geotextilie
tkaná PES 300/50kN/m - m2 - 1 226,280“, a „č. 16 – 69311010 - geotextilie tkaná PP
80kN/m - m2 - 1 226,280“. Tyto položky jsou specifikací materiálu, v rozpočtu chybí
položka pro práci. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro zřízení těchto vrstev.
2. V SO 11.01 Tramvajový svršek a spodek, jsou v PD a VV u pokládky balené směsi
uvedeny rozdílné informace
 ložná vrstva ACL 16+ mod. tl. 70 mm (technická zpráva) X podkladní vrstva
ACP 16 tl. 70 mm (rozpočet)
 obrusná vrstva ACO 11+ mod. tl. 50 mm (technická zpráva) X obrusná vrstva
ACO 11+ mod. tl. 40 mm (rozpočet)
Žádáme zadavatele o informaci, který z uvedených údajů je správný.
3. V SO 11.01 Tramvajový svršek a spodek, jsou položky „č. 57 - 59217041 - obrubník
bezbariérový betonový přímý – m – 46“, a „č. 58 - 59217040 - obrubník bezbariérový
betonový náběhový – m – 4“. Tyto položky jsou specifikací materiálu, v rozpočtu chybí
položka pro jejich osazení. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro osazení těchto
obrubníků.
Předem děkujeme za Vaši odpověď na tyto výše uvedené dotazy.
Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 ze dne 27.01.2020
Ad 1)
Obě níže uvedené položky obsahují dodávku i montáž:
Položka č. 15 – 69311014 – D + M Geotextilie tkaná PES 300/50kN/m
Položka č. 16 – 69311010 – D+ m Geotextilie tkaná PP 80kN/m
Ad 2)
Položka č. 43 – Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 70 m š do 3 m z modifikovaného asfaltu
Položka č.47 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného
asfaltu.
Kryt TT – Asfaltový kryt – Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ modifikovaný tl. 50mm
Plochy odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu E.1.1.1.02.
Ad 3)
Položka č.57 – Obrubník bezbariérový betonový přímý;
Montáž obrub je obsazena v položce č. 74 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého.
Položka č.58 – Obrubník bezbariérový betonový náběhový;
Montáž obrub je obsazena v položce č. 74 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého.
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S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání
nabídek do 13.02.2020 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení
zadávací
dokumentace
zadavatel
zveřejní
na
profilu
zadavatele:
https://profily.proebiz.com/profile/61974757.

V Ostravě dne 27.01.2020
Digitálně podepsal

Ing. Eva
Ing. Eva Kolarčíková
2020.01.27
Kolarčíková Datum:
14:55:34 +01'00'
.………………………….
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu
Přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací_oprava 27.1.2020 (příloha č. 5 ZD)
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