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Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1  

u veřejné zakázky malého rozsahu  

„Sportovní hřiště Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 16“ 

Zadavatel na základě dotazů podává následující vysvětlení zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1 

Žádáme Vás o potvrzení, zda-li v ZD uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3 500 000 Kč 

je opravdu vč. DPH, nebo spíše bez DPH? 

Odpověď 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 500 000 Kč vč. DPH. 

Dotaz č. 2 

Dle „Výzvy k podání nabídek“ je jedním z kvalifikačních předpokladů doložení stavbyvedoucího  

s autorizačním osvědčením v oboru „pozemní stavby“. Vzhledem k charakteru dané stavby – výstavba 

hřiště, se domníváme, že by bylo vhodnější a správnější požadovat autorizaci v oboru „dopravní 

stavby“. Prosíme Vás o zvážení této záměny, příp. akceptaci obou oborů, pokud bude možno. 

Odpověď 

Hřiště není dopravní stavbou, autorizace oboru dopravní stavby není zapotřebí. 

Dotaz č. 3 

Ve výkazu výměr chybí stavební položky na „vodorovnou dopravu zeminy“ a „poplatek za skládku 

zeminy“. Žádáme Vás o vyjasnění, příp. jejich doplnění. 

Odpověď 

V rozpočtu je položka č. 9, vodorovné přemístění výkopku do 500 m. Veškerá zemina bude 

spotřebována na pozemku stavby. Deponie ornice a případných přebytků je řešena na pozemku stavby 

- viz pol. 10: uložení sypaniny.... PD nepředpokládá odvoz mimo perimetr stavby - viz koordinační 

situace C. 

Dotaz č. 4 

V PD a výkazu výměr je uvedena ve 2. etapě stavební položka č. 13 „Asfaltový koberec otevřený 

(drenážní asfalt) AKO 18 (50/70). Domníváme se, že jde o zcela nestandartní směs / frakci, běžně se 

používá AKO 16 (50/70), proto předpokládáme její náhradu. 

Odpověď 

Asfalt je správně AKO16, jedná se o překlep, 18 neexistuje. 

 

V Ostravě 29. 10. 2018 

 

 

Ing. Eva Kazdová v. r. 
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