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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
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
A. Na základě vznesených dotazů 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
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 28 v oddílu 50, SO 101 – D+M kolejnice NP 4 – kolejový 
památník, jedná se nám především o povrchovou úpravu kolejnic. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď
Uložení kolejnic do vozovky bude provedeno bez povrchové úpravy.
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Dotaz č. 2
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 8 v oddílu 90, SO 101 – pamětní tabule SO 101, jedná se nám 
o rozměry tabule, materiál, text a jeho provedení, umístění tabule, apod.

Odpověď
Pamětní tabule – žulová deska o rozměru 500x500x120 mm s vytesaným stručným popisem historie dopravy 
na této komunikaci. Text bude předán dodavateli stavby po předání staveniště.

Dotaz č. 3
U SO 401 v oddílu „Demontáž“ je uvedena položka č. 47 bez měrné jednotky. Jedná se o tuny? Prosíme 
zadavatele o upřesnění.

Odpověď
Položka č. 47 je uvažována jako 20% ceny ze součtu všech položek v oddílu demontáží – jsou takto vyčísleny
zejména náklady na odvozy, manipulaci s odpady. Měrnou jednotkou jsou procenta. Uchazeč provede u 
položky č. 47 v oddílu „demontáž“ objektu SO 401 doplnění měrné jednotky % ve výkazu výměr. 

B. Upřesnění zadavatele
Zadavatel dále poskytuje uchazečům tyto dodatečné informace – upřesnění.

Ve výkazu výměr - objektu SO 801 oddílu 10b Zemní práce – část výsadba do skruží a mříží, uchazeč u položky
č. 17 Osazení litinové mříže (dodávka součástí SO 901) provede opravu množství na 3 ks (místo původně 
uvedených 21 ks).

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát


		2014-04-11T10:42:58+0100
	Jsem autorem tohoto dokumentu




