Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
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Vyřizuje:
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E-mail:

Ing. Markéta Koukalová
+420 599 430 311

Datum:

20. prosince 2021

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

marketa.koukalova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:

Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava – Zábřeh

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:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na
ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákona“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 16. 12. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 1
Součástí zadávacích podmínek je rozpočet s názvem ZŠ Kosmonautů – Revize 2 – podlaha
– výkaz – slepý, v kterém je níže uvedená položka:
0003
Vnitřní elektroinstalace –
69
výměna koncových prvků elektro k 1,00
0,00
elektroVD
o
m
Rozpočet neobsahuje PD elektroinstalace, ani žádné p jiné informace týkající se
l
pravděpodobné výměny svítidel a úpravy elektroinstalace,
tudíž je tato položka
nenacenitelná.
Žádáme o doplnění PD elektroinstalace, včetně rozpočtu z kterého budou zřejmé
požadavky investora na elektroinstalaci.
Odpověď č. 1

Položkou 0003 elektro VD - výměnou koncových prvků je myšlena výměna stávajících
vypínačů a zásuvek, které jsou ve výši upravovaných obkladů jednotlivých místností.
Jedná se o dodávku a montáž cca 30 ks prvků, 10 ks zásuvek, 20 ks vypínačů. Pozice
jednotlivých prvků budou zachovány. Zadavatelem nebude poskytnuta projektová
dokumentace a rozpočet elektroinstalace.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.
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S pozdravem
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
www.ovajih.cz
2/2

IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451
Číslo účtu 1520761/0100

