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Oznámení 

Oznámení o vysvětlení a změně zadávacích podmínek  

a 

změně lhůty pro podání nabídek 

 

 Veřejná zakázka s názvem 

„Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah 

a fasády starého objektu“ 

Ev.č. VZ 10/2018/D2/SP/OIMH/Wi 

zadávaná jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

Zadavatel tímto na základě žádosti dodavatele poskytuje vysvětlení a zároveň oznamuje úpravu zadávacích 

podmínek veřejné zakázky. V návaznosti na provedenou úpravu je rovněž prodloužena lhůta pro podání 

nabídek. 

Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr je specifikováno, že nová okna musí splňovat Uw=0,9 W/(m2K) a sedmikomorový profil. 

V technické zprávě je uvedeno, že z Uw okna vyplývá, že profil má být sedmikomorový. Náš dodavatel je 

schopen Uw okna splnit i při 5 komorovém profilu. Opravdu zadavatel trvá na sedmikomorovém profilu, 

i přes to, že okna by byla výrazně dražší? 

Odpověď: 

Zadavatel netrvá na sedmikomorovém profilu. Dodavatel může dodat profil i s jiným počtem komor, 

přičemž ale okna musí splňovat Uw ≤ 0,9 W/(m2K). 

Dodavatelé jsou oprávněni v položkovém rozpočtu, který bude součástí jejich nabídky, ve specifikaci 

oddílu 769 „Výplně otvorů plastové“ uvést i jiný typ profilu, než sedmikomorový. Toto nebude 

považováno za nepřípustný zásah do položkového rozpočtu poskytnutého zadavatelem. 

 

Dotaz č. 2: 

Žádáme o bližší specifikaci prvku  P2 - Demontáž a montáž bet. bloků - zátěž střechy -12 ks. Jak velké jsou 

tyto bloky a jejich váha a rozmístění po střeše? 

Odpověď: 

Jedná se o betonový výrobek – chodníkový obrubník o rozměrech 1000x100x200mm a hmotnosti 

47 kg/ks. Rozmístění po střeše je v řadě u okraje střechy – podokapního žlabu.  
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Oznámení 

Dotaz č. 3: 

Žádáme o bližší specifikaci položky čp 2 HSV Různé dokončovací práce. Z položky vyplývá, že má být 

měněno nějaké topení? Kolik a jaké typy? 

2  093R02  Oprava a doplnění všech keramických a dřevěných obkladů vč. topení 

   místa dotčená výměnou oken - WC, tělocvična ... 

Odpověď: 

Jedná se o opravu a doplnění všech keramických obkladů a dřevěných obkladů topení dotčených 

výměnou oken. Vlastní topení se nepřekládá. 

 

V návaznosti na výše uvedenou úpravu zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

a mění datum otevírání obálek. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 9. 2018 v 9:00 hod. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 20. 9. 2018 od 9:15 hod. v zasedací místnosti č. 235 v sídle 

zadavatele. 

 

 

V Ostravě dne 7. 9. 2018 

 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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