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

JIH/004337/22/INV/Prch VZ 108.21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Božena Prchalová
+420 599 430 383

Datum:

13. ledna 2022

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

bozena.prchalova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Veřejná zakázka:

Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1,
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:

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 e-mailové žádosti ze dne 12. 1. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 1
Ve výkresech pohledů týkajících se barevného řešení, jsou v legendě barev uvedeny
příklady odstínu omítek, které mohou být použity.
Např.
ZL1A – jedná se o III skupinu příplatku
ZL4A – jedná se o II skupinu příplatku
OR5A – jedná se o III skupinu příplatku
Jakým způsobem je zohledněn cenový rozdíl příplatkových omítek v rozpočtu?
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Dotaz č. 1

Jakým způsobem je zohledněn cenový rozdíl příplatkových omítek v rozpočtu?

Odpověď č. 1

Příplatek za barevnost omítek je nutno zohlednit v položce č.622428971R00příplatek k položce za vícebarevnou omítku - ve výkazu výměr.
Konkrétní odstín bude vybrán při realizaci stavby, v PD je uveden pouze možný
příklad.

Dotaz č. 2

Je možná prohlídka místa plnění včetně střech?

Odpověď č. 2

Jak již uvedl zadavatel v čl. I. odst. 3. a 7. Výzvy k podání nabídky, prohlídka místa
plnění se s ohledem na předmět plnění této veřejné zakázky nekoná.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.
S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního
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

