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

JIH/005139/22/INV/Prch VZ 108.21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Božena Prchalová
+420 599 430 383

Datum:

17. ledna 2022

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

bozena.prchalova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
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 žádost v E-ZAK ze dne 14. 1. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace,
případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 3

V celkové projektové dokumentaci, jsem nenašel projektovou dokumentaci záchytného
systému jednotlivých střech?

Odpověď č. 3

Dokumentace záchytného systému je součástí dodavatelské dokumentace – ve výkazu
výměr je uvedena ve vedlejších rozpočtových nákladech položka – Vypracování
projektové dokumentace
004111020R

Vypracování projektové dokumentace
výrobní dokumentace - záchytný systém, zámečnické prvky - mříže, žebříky,...
kotevní plán

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr u všech etap, je v oddílu klempířské prvky uvedena položka s názvem:
Úprava oplechování při etapizaci výstavby, s výměrou 1komplet, prosím o upřesnění této
položky?

Odpověď č. 4

Jedná se o potřebné úpravy atik navazujících střech nebo atiky u fasády při provádění
stavby po jednotlivých etapách.
Jestliže bude stavba provedena nakonec komplexně v jedné etapě, je položka „navíc“.
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Soubor

1,0

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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