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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VZ „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“

I. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky

Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:
Název: JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00
IČ: 662 56 836
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Skotnicová
tel.: 596 112 777
E-mail: advokat@skotnicova.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú.: 2105803183/2700

II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Na základě vzneseného dotazu tímto zadavatel sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve věci 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“.

Dotaz č. 1:
V rekapitulaci stavby výkazu výměr je uveden objekt „SO 501 Rekonstrukce kanalizace“. Domnívá se uchazeč 
správně. že se jedná o překlep a ve skutečnosti je jedná o objekt „SO 303 Rekonstrukce kanalizace“? V případě 
je-li tomu tak, žádáme zadavatele o zveřejnění opraveného rozpočtu.

Odpověď:
Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Uchazeč provede změnu označení objektu SO 501 Rekonstrukce 
kanalizace na SO 303 Rekonstrukce kanalizace ve výkazu výměr. 
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Dotaz č. 2:
Objekt SO 402 Přeložka NN bude dle zadávací dokumentace odstavce 2 provedena dodavatelem ČEZ 
Distribuce. Uchazeč se tedy domnívá, že tento objekt není součástí této zakázky a zadavatelem by měl být ve 
smlouvě o dílo vypuštěn.

Odpověď:
Ve smlouvě o dílo v čl.II Předmět plnění bod 2.2 je mimo jiné uvedeno, že předmět díla, jakož i druhy, kvalita 
a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny projektovou dokumentací objednatele 
s názvem „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ včetně podmínek a 
požadavků objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň 
její nedílnou součástí a nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení. Následně v bodu 2.3 Základní 
popis a rozsah předmětu plnění je uvedeno členění projektové dokumentace s uvedením objektu SO 402 
Přeložka NN (rovněž v zadávací dokumentaci v čl.II bod 1.2). 

V zadávací dokumentaci v čl.II bod 1.5 j) je uvedeno, že dodavatel musí koordinovat práce se smluvním 
dodavatelem ČEZ Distribuce a.s. na realizaci objektu SO 402 Přeložka NN.

V souhrnné rekapitulaci stavby není objekt SO 402 Přeložka NN uveden, rovněž není součástí výkazu výměr 
pro tento objekt.

Objekt SO 402 Přeložka NN je popisován v projektové dokumentaci, dodavatel musí koordinovat práce 
s dodavatelem tohoto objektu, umožnit jeho realizaci a zahrnout realizaci tohoto objektu do harmonogramu 
stavby jako stavbu cizího dodavatele. 

Z výše uvedených důvodů zadavatel nebude provádět změnu smlouvy o dílo.

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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