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

JIH/006016/22/INV/Prch VZ 108.21

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Božena Prchalová
+420 599 430 383

Datum:

18. ledna 2022

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele
- zde -

bozena.prchalova@ovajih.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
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 e-mailovou žádost ze dne 14. 1. 2022 a 17. 1. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:
Dotaz č. 5

Po prostudování Zadávací dokumentace jsme nikde nenašli postup prací, resp. Jak bude
realizačně řešena tato zakázka. Zda po dílčích částech (od 1.etapy ke 4.etapě), anebo jsou
práce na objektech uvažovány v jiném pořadí? V rozpočtu jsou položky pro nacenění (vč.
provedení návrhu) Záchytného systému střech a z tohoto důvodu bychom potřebovali toto
upřesnit kvůli počtům kotvících bodů na střeše. Např. u Ochrany bleskem je uvedeno, že
by neměla být řešena po dílčích částech, ale že by měla být řešena jako celek.
Prosím o upřesnění výše uvedeného.

Odpověď č. 5

Zadavatel předpokládá s částkou prostavěnosti pro letošní rok ve výši 18 500 000 Kč, další
dokončení - dofinancování stavební akce předpokládá v roce 2023. Dále zadavatel
předpokládá při realizačních pracích v prvním kroku s rekonstrukcí střech střech a ev.
zateplením budovy - stěny u atria.

Dotaz č. 6

Po prostudování Zadávací dokumentace jsme našli v rozpočtu položku „kotvení stávající
podkladní vrstvy střechy“ v počtu 4ks/m2. Nikde jsme ale nenašli konkrétní typ a systém
tohoto kotvení. Jaký tedy máme použít?

Odpověď č. 6

Kotvení pomocí vrtací soupravy DEK pro montáž kotevních prvků přes sypké vrstvy
plochých střech. Kotvy plastové-teleskopy.
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Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.
S pozdravem

Ing. Alena Nogová
zástupce vedoucího odboru investičního
Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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