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

JIH/105635/21/INV/Pus VZ 104.21
S-JIH/098214/21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Tereza Pustelníková, DiS.
+420 599 430 394

Datum:

25. listopadu 2021

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
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 23. 11. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 4
Výrobce nás kontaktoval, že se běžně tloušťky uvedené v dokumentaci pro dětská hřiště
nepoužívají (vesměs se jedná o tl. 40-50mm). Prosíme o informaci, zda tloušťku můžeme
upravit.
Odpověď č. 4

Dětské prvky, včetně nášlapných ploch, umělých trávníku apod. dodává v ČR
vícero výrobců, kteří se ve svých parametrech výrobků drobně liší. Dodané
materiály musí odpovídat zadaným parametrům a ČSN uvedeným v projektové
dokumentaci a odpovídajícím herním prvkům, jak je již zmíněno ve Výzvě k podání
nabídky, čl. VIII, písm. c). Znění položek není možné měnit.

Dotaz č. 5

Travní koberce se také nedělají v takových tloušťkách, jedině umělá tráva nalisovaná na
deskách.

Odpověď č. 5

-

Viz odpověď k dotazu č. 4
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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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