
IV. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

 

Zadavatel:  Statutární město Ostrava – městský obvod Polanka nad 

Odrou 

Se sídlem: 1. května 330/160 

IČ: 008455451 

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový 

dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou  

 

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 26. 9. 2019 níže uvedené žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje 

zadavatel následující odpovědi. 

 

Dotaz č. 1: 

V upraveném výkazu výměr „N18-152_exp4_VR1 - BD s PS_Polance nad Odrou 

[zadání]_30.8.2019“ v záložce „D.1.1-2 - Architektonicko...“ nejsou položky č. 287, 289, 291 

dostatečně specifikovány. Žádáme zadavatel o doplnění parametrů k těmto položkám. 

 

287 M 597612R01 dodávka tvarovek protiskluzové schodišťové - specifikace 

dle PD a TZ 

m2 25,773 

289 M 597612R02 dodávka tvarovek (hladké podstupnice) - specifikace dle PD 

a TZ 

m2 12,887 

291 M 597613R11 sokl keramický v do 100 mm - specifikace dle PD a TZ m2 54,450 

 

Odpověď č. 1: 

Přesná specifikace typu dlažeb je uvedena na výkrese 17-046-5/D1.1-01-21, Legenda podlah. 

 

Dotaz č. 2: 

V upraveném výkazu výměr „N18-152_exp4_VR1 - BD s PS_Polance nad Odrou 

[zadání]_30.8.2019“ v záložce „02 – Výsadba zeleně“ chybí k položkám č. 77 a 78 položka pro 

dovoz vody. Žádáme zadavatele o její doplnění. 

 

77 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3  1,200 

78 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 246,000 

 

Odpověď č. 2: 

V rámci realizace stavby bude zajištěn odběr vody z vodovodní přípojky, která se bude nově 

realizovat, do té doby bude funkční stávající přípojka. Voda pro zálivku lze odebrat z tohoto 

rozvodu. 

 

V Praze dne 30. 9. 2019 

 

Statutární město Ostrava – 

městský obvod Polanka nad 

Odrou 

Pure Ventures, s.r.o. 



na základě plné moci  

Ing. Mgr. Tereza Hoffmannová 
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