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všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako
Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je
uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata,
a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované
zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách
stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace
požádal.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by
spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje
podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.
Zadavatel dne 29. 03. 2021 a 31. 03. 2021 obdržel 5 dotazů k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s
názvem „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. §
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. §
98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.
Dotaz č. 1
Zadavatel na str. 10 ZD uvádí:
Dále dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona zadavatel požaduje:
- platného osvědčení o zdravotní nezávadnosti, tj. o splnění požadavků pro limitní koncentrace chemických
ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb dle Vyhl. č. 6/2003 Sb. vydané oprávněným certifikačním orgánem
(např. Státním zdravotním ústavem)
Žádáme zadavatele o vysvětlení, čeho se má požadované osvědčení týkat - není blíže specifikováno.
Odpověď č. 1
Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu, která vznikla při přípravě zadávací dokumentace k této
veřejné zakázce. Zadavatel opomněl vymazat tento požadavek ze zadávací dokumentace před zveřejnění
zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: posta@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Dotaz č. 2
Žádáme o vysvětlení požadavku ZD dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona
... z nichž: min. u 2 významných stavebních prací bylo provedení nástavby v celém půdorysu
rekonstruované budovy.
Proč zadavatel požaduje doložit nástavbu V CELÉM PŮDORYSU rekonstruované budovy? Dle našeho
názoru není tento požadavek zadavatele opodstatněný.
Odpověď č. 2
Vzhledem k ne nepodstatnému rozsahu velikosti nástavby s ohledem na celý rozsah díla, zadavatel
požaduje, aby účastník doložil, že má zkušenosti s obdobným rozsahem díla. Zadavatel dále nepožaduje
doložení, aby min. u 2 významných stavebních prací bylo provedení nástavby v celém půdorysu
rekonstruované budovy, ale požaduje, aby min. u 2 významných stavebních prací bylo provedení nástavby v
2
půdorysném rozsahu min. 250 m .
Dotaz č. 3
Žádáme o vysvětlení požadavku ZD dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona
... z nichž: min. u 1 významné stavební práce bylo provedení nové konstrukce střechy - kompletní skladba
vč. nosné konstrukce v celém půdorysu rekonstruované budovy.
Proč zadavatel požaduje doložit nové zastřešení V CELÉM PŮDORYSU rekonstruované budovy? Dle
našeho názoru není tento požadavek zadavatele opodstatněný.
Odpověď č. 3
Vzhledem k ne nepodstatnému rozsahu velikosti zastřešení s ohledem na celý rozsah díla, zadavatel
požaduje, aby účastník doložil, že má zkušenosti s obdobným rozsahem díla. Zadavatel dále nepožaduje
doložení, aby min. u 1 významné stavební práce bylo provedení nové konstrukce střechy v celém půdorysu
rekonstruované budovy, ale požaduje, aby min. u 1 významné stavební práce bylo provedení nové
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konstrukce střechy v půdorysném rozsahu min. 250 m .
Dotaz č. 4
Prosím k položce č. 477 nové ocelové zábradlí schodiště - kovářský výrobek, zda lze dodat reálné fotky
zábradlí nebo rozkreslení zábradlí.
Odpověď č. 4
Zadavatel v příloze uveřejňuje fotky ocelového zábradlí schodiště, podle kterého se tvarově vyrobí nové
schodišťové zábradlí.
Dotaz č. 5
Prosím o poskytnutí bližší specifikace svítidel nebo knihu svítidel, v projektové dokumentaci a výkazu výměr
je to dosti obecné.
Odpověď č. 5
Přisazené kruhové LED svítidlo, 1100 lm-doplňuji 15 W, průměr svítilda cca 300 mm, 4000 K (neutrální bílá)u různých výrobců mohou být drobné odchylky.
Přisazené liniové svítidlo LED 1,2 m, 6000 lm-doplňuji 52 W, š.cca 170 mm, 4000 K (neutrální bílá)u různých výrobců mohou být drobné odchylky.
Informace zadavatele:
Zadavatel tímto upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že na profilu zadavatele zveřejňuje nové znění
zadávací dokumentace a vzor čestného prohlášení kvalifikace, které dostálo úpravám.
Zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek a to do 28. 04. 2021.

S pozdravem
Ing. Pavel Baďura
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy
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Přílohy:
Zadávací dokumentace
Vzor čestného prohlášení kvalifikaci
Fotka stávajícího zábradlí I.
Fotka stávajícího zábradlí II.
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