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Veřejná zakázka „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou“  
 
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně změny lhůty pro podání nabídek a termínu 
pro otevírání nabídek 
 
V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme 
vysvětlení dokumentace k výše uvedené zakázce. 
 
Dotaz č. 1: 
 
rád bych se dotázal ohledně nesouladu na počty rostlin v položkovém rozpočtu (jak v části F, tak v části G), 
oproti průvodní textové zprávě projektu. Celkové počty rostlin souhlasí, ale druhové složení je jiné. V 
položkovém rozpočtu nejsou uvedeny taxony, které jsou na stranách 17 - 19 textové zprávy. Dále položkový 
rozpočet uvádí v části G např. u položek č. 36 - 39 druh Rosa canina (předpokládal bych jej v jedné položce 
o celkovém počtu kusů). Chápu to tedy správně tak, že rozhodující je položkový rozpočet a zadavatel 
nahradil projektem navržené rostliny za jiný druh? 
Pak je ale opět rozpor s textovou zprávou, protože v ní se uvádí, že u druhu Rosa canina má být výsadba v 
počtu 2,5 ks/m2, kdežto u jiných druhů (Crateagus monogyna, Viburnus opulus a lantana, Svida sanguinea, 
Eonymus europeus ve velikosti 60-80) je uváděn počet 1 ks/m2, tudíž by nemohla být dodržena osázená 
plocha nebo výsadbový spon. Jiné druhy jsou taktéž u prostokořených odrostků. Může zadavatel upřesnit 
nebo vysvětlit požadovanou specifikaci a co je pro uchazeče závazné. 
 
Odpověď: 
 

Zadavatel upravuje soupis prací dodávek a služeb do souladu s technickou zprávou. Upravený 
soupis prací, dodávek a služeb je poskytnut v příloze č. 1 tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
Dotaz č. 2: 

  
k rozpočtu vedlejších a ostatních nákladů u položky č. 1. geodetické a průzkumné práce - v jaké rozsahu je 
plánováno geodetické vytýčování? 

 
Odpověď: 

 
Geodetickými pracemi je zamýšleno zaměření hranice pozemku na hraně u obdělávaných polí, 
aby nedošlo k nesrovnalostem o rozsahu pozemku pro výsadby. V současné době je přiorávána i 
část pozemků určených pro výsadby. 
 

   

   

   

   

   

   

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 

 

 

 

CJ 00419/2018/Mat 

Sp. zn.:  SZ CJ 00380/2018/3 

  
Vyřizuje: Iveta Matulová 

Telefon: +420  599 425 111 

Mobil: +420  725 954 993 
E-mail: imatulova@polanka.ostrava.cz 

  
Datum: 08. 02. 2018 
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Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek 
 
Sdělujeme Vám informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 12. 02. 2018 
do 14:00 hodin na 16. 02. 2018 do 09:00 hodin a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek 
z původního termínu 12. 02. 2018 v 14:00 hodin na 16. 02. 2018 v 9:00 hodin. 
 
Ve stanoveném termínu dne podání nabídek, bude možno nabídku osobně podat na podatelně 
úřadu.  
 
Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky 
závazné! 
 
 
 
Roman Mihula 
zastupující vedoucí  
odboru hospodářské správy a veřejných zakázek 
 
 
 
Příloha:  
 
Příloha č. 1 – Vysvětlení_ZD_c_2 _Soupis prací dodávek a služeb 
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