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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Komplexní údržba zeleně v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

Druh zakázky služby, otevřené nadlimitní řízení 

CPV 77300000-3 

Datum prohlídky místa plnění Vzhledem k předmětu zadávacího řízení není organizována 

hromadná prohlídka místa plnění  

Lhůta pro podání nabídek 24. 7. 2017 do 13:00 hod. (do sídla zástupce) 

Lhůta otevírání obálek 24. 7. 2017 v 13:15 hod. (v sídle zadavatele) 

 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky 
Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 
WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Profil zadavatele https://vz-marianskehory.ostrava.cz 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

 

Zastoupen dle § 43 zákona 

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 

2017-07-11 
 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím 
zmocněnce 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 na služby poskytuje 

následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  

Dotaz: 

Zadavatel dle vř požaduje cenu běžného kosení na m2. Kolik sečí chce zadavatel realizovat v daném 
roce a časový harmonogram, v kterém měsíci bude zadavatel seč požadovat. 

Není možné nacenit ve stejné cenové hladině 1 a 7 seč. Tudíž pokud bude zadavatel objednávat 
jednotlivé práce - seče - dílčími úkony, může být jiné množství sečí v daném roce. 

Žádáme zadavatele, aby jasně stanovil a cena byla rozkalkulována na jednotlivé seče v daném roce - 1 

seč - termín realizace, 2. seč - termín realizace atd.... 

Nelze stanovit cenu ke všem sečím najednou. 

Odpověď: 

Zadavatel v zadávacích podmínkách uvácí, že seč probíhá převážně 7x za sezónu. Počet sečí je závislý 

na aktuálních klimatických podmínkách, nelze tedy přesně garantovat přesný počet. Cena za seč se 

odvíjí výhradně od jednotky za m². 

Dotaz: 

U občasného sečení není stanoveno vyhrabávání u každého sečení. Bude zadavatel požadovat u 
každého občasného sečení?   
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Odpověď: 

Je uvedeno v bodu 3 v popisech standardizovaných výstupů – část 1: Údržba travnatých ploch 

Dotaz: 

U občasného sečení, které pozemky se budou sekat a jakým způsobem. Sečí lze udržovat travnaté 

pozemky, jakým způsobem se budou udržovat porosty ruderální?  

Odpověď: 

Pojem ruderální plochy není v zadávací dokumentaci uveden, neboť cílem je tyto plochy z obvodu 

odstranit. U ploch s občasným sečením je předpoklad použití křovinořezů při jejich údržbě. 

Dotaz: 

Prosíme o přesnou definici Mulčovací kůry - i mulčovací kůra od výrobce obsahuje fragmenty dřevní 

hmoty.  

Odpověď: 

Fragmenty dřevní hmoty jsou v mulčovací kůře přípustné v minimálním zastoupení. Musí být zřejmé, 
že stav dodané kůry odpovídá stavu kůry od jejího výrobce, což bude doloženo vážním lístkem a 

certifikátem, příp. prohlášením o shodě.  

Dotaz: 

U zavlažování je uvedeno 200 ks - jedná se o stromy, keře, trvalky? Každý vegetační prvek vyžaduje 

jiné množství vody. S jakým množstvím vody se počítá?  

Odpověď: 

Jedná se o zavlažování uvedené v části 1: Údržba travnatých ploch – ošetřování záhonů růží a trvalek. 
Množství vody je závislé na klimatických podmínkách a je třeba jej stanovit odborným odhadem 

uchazeče.  

Dotaz: 

U níže uvedených položek není přesně definováno, jaké úkony se budou provádět, v jakém budou 

terénu  např. svahu apod. 

Výsadbové práce jsou jinak náročné u cibulovin, jinak u trvalek. 

Kolik litrů je míněno dostatečnou zálivkou? Jedná se o provedení jednoho zalití? 

a) přípravné práce m² 300 

b) výsadbové práce ks 200 

c) záruční péče ks 200 

Odpověď: 

Provádění úkonů v přípravných a výsadbových pracích a v záruční péči jsou specifikovány v popisech 
standardizovaných výstupů – část 1: Údržba travnatých ploch. Množství vody na zálivku je závislé na 

klimatických podmínkách a je třeba jej stanovit odborným odhadem uchazeče.  

Dotaz: 

Co je přesně náplní záruční péče? Co je přesně míněno termínem - souhrn prací? Které  úkony a 

kolikrát opakovány jsou myšleny? 

Odpověď: 

Náplň záruční péče je specifikována v popisu standardizovaných výstupů zvlášť pro část 1 a pro část 

2. 

Dotaz: 

Zavlažování plochy až do provedení první seče. Kolikrát přesně je zavlažování požadováno a v jakém 
množství? 
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Odpověď: 

Množství vody je závislé na aktuálních klimatických podmínkách a je třeba jej stanovit odborným 

odhadem uchazeče. 

Dotaz: 

Dodavatel ručí ve lhůtě minimálně 24 měsíců od vysazení rostlin za jejich stav - je tato definice 

oprávněná? Za stav rostlin je odpovědný objednatel ode dne vysazení a přebrání rostlin. 

Odpověď: 

S ohledem na placenou záruční péči je zadavatel oprávněn vyžadovat, aby dodavatel ručil za kvalitu 
rostlin.  

Dotaz: 

Druhová skupina musí mít alespoň jednoho štítkem označeného jedince. 

Druhová skupina - co je tím myšleno? Pokud bude záhon osázen  - chápeme dobře, že stačí označit 

záhon názvem Druhu - tedy Carex? 

Carex grayi 

Carex montana 

Carex muskingumensis "Oehme" 

Odpověď: 

Budou-li v záhonu vysázeny skupiny rostlin Carex, Pennisetum a Stipa, bude mít alespoň jeden 
zástupce každé skupiny (Carex, Pennisetum a Stipa) štítek s přesným označením druhu, podruhu a 

kultivaru ( Carex muskingumensis „OEHME“, Pennisetum alopecuroides „HAMELN'“ a Stipa tenuissima 
„PONYTAILY“).  

Dotaz: 

Objednatel může požadovat ořez ze země až do výše větví 4 m - ořezy prováděné do výšky 4 m není 
možné provádět bez použití plošin ze země vzhledem ke standardům AOPK. Čas 0,5 hodiny na strom 

je irelevantní. Specifikace těchto prací vzhledem ke standardům AOPK a hodinovým normativům není 
možná. 

Odpověď: 

Ořezy ze země lze provádět až do výše větví 4 m teleskopickými ručními pilami, nebo houseníky,  

které jsou běžnou součástí vybavení každého arboristy. Při ořezu větví ze země se jedná zejména o 

řez na podchůzí či podjezdní výšku. Je to tedy ořez do max 5 ks větví. Na ořez jedné větve včetně 
jejího úklidu tedy vychází 6 min, což je reálná doba.  

Dotaz: 

Zadavatel  požaduje frézování nacenit dle průměru pařezu, jak budou řešeny práce s odstraňováním 

kořenových náběhů? 

Odpověď: 

Frézování kořenových náběhů je v ceně frézování pařezů. Průměr pařezu se měří při dotyku stromu se 

zemí. Nadzemní části kořenových náběhů budou započítány do průměru pařezů.  

 

Dotaz: 

Jak bude zpoplatněno odstranění pařezů vykopáním? 

Odpověď: 

V souladu s oceněním uchazeče v rozsahu bodu 2b  popisu standardizovaných výstupů část 2: Údržba 
dřevin 

Dotaz: 
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Jednorázové kácení celé nadzemní části ze země s následným uvedením okolního terénu do původního 
stavu. Maximální časový fond: 1,5 hodiny/ strom. 

Kácení není možno nacenit vzhledem k různým průměrům dřevin. Jiný časový fond je pro strom o 
průměru 10 cm a jiný pro strom 120 cm. Dodržení časového fondu u velkých jedinců není možné. 

Odpověď: 

V rámci objednávky kácení bude zohledněno umístění stromu a jeho průměr a velikost a dle těchto 
parametrů bude zvolen způsob kácení. 

Dotaz: 

Výsadba stromu - kolik přesně litrů je pro zálivku požadováno? 

Odpověď: 

Množství je závislé na aktuálních klimatických podmínkách a je třeba jej stanovit odborným odhadem 
uchazeče. 

Dotaz: 

Tam, kde je požadováno - případné odstranění nekvalitní půdy - kolik substrátu nebo nové půdy je do 

jamek požadováno? 

Odpověď: 

Výměna bude v poměru 1:1, tzn. kolik půdy se odstraní, tolik se dodá nové.  Při výsadbách, není-li 

stanoveno jinak, se vysazuje přímo do jamek bez použití substrátů. 

 

S pozdravem 

 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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