
strana 1/3    

bankovní spojení: Fio banka, a.s.                 kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.  
číslo účtu:              2800077160 / 2010                   Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava  
IČ:                          286 31 595   telefon:                 + 420 774 883 284 
web:                       www.dobrazakazka.cz  e-mail:                   info@dobrazakazka.cz  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Stavební úpravy jídelny Matičního gymnázia Ostrava 

Druh zakázky Stavební práce 

CPV 45214200-2 

Prohlídka místa plnění 16. 6. 2017 od 8:00 hodin se srazem před vstupem do objektu 

gymnázia 

Termín pro podání nabídek 30. 6. 2017 do 10:00 hodin (do sídla zadavatele)  

 

Název zadavatele Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 
Adresa zadavatele Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava 

IČ zadavatele 00842761 
Oprávněná osoba zadavatele Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy 

Profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00842761 
URL zadavatele http://www.mgo.cz 

 

Zastoupen  

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zástupce Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ zadavatele 28631595 
Elektronická adresa info@dobrazakazka.cz 

URL http://www.dobrazakazka.cz 
Telefonní kontakt + 420 774 883 284 

 

Ostrava 
2017-06-08 

 

Zadavatel Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, prostřednictvím svého zástupce výše 
uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  

 

Dotaz: 

Žádáme Vás o poskytnutí realizační dokumentace – kompletní výpisy všech stavebních prvků, 

materiálů a vybavení (truhlářských , zámečnických, krytin, nábytku apod.) se všemi podrobnostmi a 
standardy, abychom mohli provést srovnatelné ocenění všech položek, bez variantních možností – tzn. 

jednoznačné zadání. 

Odpověď: 

Jedná se o realizační dokumentaci, výpisy stavebních prvků jsou uvedeny na jednotlivých půdorysech 

podlaží- dveře 1/T, 2/T, 3/T a okno 4/T jsou popsány a kvalitativně specifikovány na výkrese 04- 
půdorys 1.NP-nový stav, dveře 1/D jsou popsány a kvalitativně specifikovány na výkrese 03- půdorys 

1.PP-nový stav a jejich počet a výpis je uveden ve výkazu výměr v položkách, zámečnické prvky 
včetně rozměrů a popisů jsou uvedeny ve výkazu výměr stavby a v půdorysech 

Dotaz: 

U POLOŽEK 1/T je uvedeno „prosklená výplň je tvořena dvojsklem 6-16-4- nerozbitné-connex“ takto 
označené zasklení není správné 

Mělo by být 3.3.1-16-4 a znamenalo by pouze jednostranné bezpečnostní sklo a mělo by být určeno, z 
které strany má být Connex. 

Odpověď: 
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Objednatel požaduje oboustranně nerozbitné sklo do dveří 1/T. Connex bude tedy použit na obě 
tabule skla-vnitřní i vnější. Nerozbitnost je nutná vzhledem k bezpečnosti studentů a dalších uživatelů 

těchto dveří a vysokému provozu v místě. 

Dotaz: 

Nevíme co je míněno „Vyššího standardu“ a co představuje „Designové“ 

Odpověď: 

Objednatel požaduje dveře dobré kvality, s dlouhou trvanlivostí a odolností. Zhotovitel předloží 

objednateli před vlastní výrobou vzorky dveří minimálně 3 výrobců s tím, že objednatel bude mít 
možnost výběru nejméně ze tří druhů dveří, které splňují specifikované parametry (uvedené na 

výkresech 03, 04 a v technické zprávě). Dveře vybere podle jejich vzhledu, druhu profilů, povrchové 

úpravy, odolnosti a kvalitativních parametrů. Zhotovitel musí s touto okolností při tvorbě nabídky 
počítat a ohodnotit položky výkazu výměr adekvátními cenami. 

Dotaz: 

V technické zprávě není žádná informace o topení ( litina, ocel, hliník……). Žádáme doplnění. 

Odpověď: 

Jedná se o litinové radiátory. 

Dotaz: 

Ve výkrese Půdorys 1NP  0317-2-04 – nový stav je odkaz A – skladby podlah, ale nikde v půdorysu 
není toto označení. 

Odpověď: 

Skladba podlah A bude provedena ve všech místnostech 1.NP a 1.PP, které se opravují.  Do výkresů 

půdorysů do jednotlivých místností jsme doplnili odkaz skladby podlah A, tato je však započítána v 

celkové výměře oprav podlah dle skladby  A ve výkazu výměr. 

Dotaz: 

Jak má být zohledněno „tmelení prasklin“ a „sešívání prasklin“ v rozpočtu nejsou k tomuto samostatné 
výkazy výměr a  položky. 

Odpověď: 

Tmelení a sešívání prasklin je obsaženo v položce 97 výkazu výměr  

97 77701 Příprava stávající betonové podlahy očištění,penetrace,tmelení prasklin,sešívání prasklin m2 

336,31000  

Předpokládá se potřeba tmelení cca 0,5 bm na každém 1m2 a sešívání praskliny cca 0,5 bm na 

každém 1m2. 

Dotaz: 

Položka položkového rozpočtu 116: 

- dodávka a montáž vestavěná sestava pevně kotvených stolů pro 6 žáků cca 1800x800 4 kusy 

Žádáme sdělit výrobce jídelní sestavy pro šest lidí nebo osob nebo umožnit  plnění této položky 

sestavou pro čtyři osoby při zachování stejného počtu židlí a stolů. 

Odpověď: 

Zhotovitel může použít výrobek jakéhokoliv výrobce sestavy pevně kotvených stolů při zachování 

požadovaných parametrů dle projektu. Jako příklad pevně kotveného nábytku uvádíme např. typ 
Canteen ARM, který požadované parametry splňuje. Plnění této položky sestavou pro čtyři osoby při 

zachování stejného počtu židlí a stolů není možné, je potřeba zachovat rozčlenění dle projektové 
dokumentace. 
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Z důvodu poskytnutí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek a přípravy odpovědí na další vznesené 
dotazy, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to do 30. 6. 2017 do 10:00 hod.  

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  

 


