Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
Vaše značka:
ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.

JIH/102706/21/INV/Pus VZ 104.21
S-JIH/098214/21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Tereza Pustelníková, DiS.
+420 599 430 394

Datum:

16. listopadu 2021

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:

Dětské hřiště č. 5 – k.ú. Hrabůvka, parc. č. 939/1 ul. U Haldy X Provaznická

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 15. 11. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 1
Prosíme Zadavatele, aby specifikoval blíže svůj požadavek na referenční zakázky
obdobného charakteru k prokázání technické kvalifikace. Požaduje Zadavatel výstavbu
venkovních dětských hřišť vč. dodávky a montáže herních prvků?
Odpověď č. 1

Ano, zadavatel požaduje výstavbu venkovních dětských hřiště vč. dodávky a montáže
herních prvků.

Dotaz č. 2

Žádáme Zadavatele, aby přehodnotil svůj požadavek na maximálně 90 denní lhůtu
realizace (ve skutečnosti pouze 82 denní, odečteme-li dobu vyhrazenou pro předání a
převzetí díla v délce 8 kal. dní). Vzhledem k rozsahu a technologické náročnosti stavebních
prací je tato lhůta naprosto nereálná. V Technické zprávě je uvedena předpokládaná lhůta
výstavby 6 měsíců, což mnohem více odpovídá realitě.

Odpověď č. 2

Zadavatel dle zkušeností z předešlých zakázek obdobného charakteru trvá na lhůtě 90
kalendářních dnů.

Dotaz č. 3

Ve Výzvě je uvedena předpokládaná hodnota zakázky 9.877.453,- Kč bez DPH. V
Technické zprávě se předpokládané náklady stavby odhadují na 11 mil. Kč. Prosíme o
vysvětlení.

Odpověď č. 3

Předpokládané náklady stavby uvedené v Technické zprávě se odhadují ve výši vč. DPH.
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Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.
S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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