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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Název zakázky Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni 
Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-

Mariánských Horách 

Druh zakázky stavební práce 

CPV 45211000-9, 44112400-2 

Datum prohlídky místa plnění 2. 12. 2016 v 10:00 hod. se srazem před hlavním vchodem č. 

28 

Lhůta pro podání nabídek 13. 12. 2016 do 10:00 hod.  

Lhůta otevírání obálek 13. 12. 2016 v 10:15 hod. 

 

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 městského obvodu 

 

Zastoupen dle § 43 zákona 

Zástupce Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zástpce 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 

2016-12-01 
 

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 stavební práce 

poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.  
 

Na profilu zadavatele je veřejná zakázka vedena pod názvem: „SEN budov na ulici Fráni Šrámka 

2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách“. Zkratka SEN je uvedena z důvodu 
omezeného rozsahu pole pro název veřejné zakázky. Oficiální název zadávacího řízení je uveden 

v záhlaví zadávací dokumentace i tohoto přípisu. Pro samotné zadávací řízení je ze strany dodavatelů 
možno uvádět oba názvy. Při realizaci předmětu zakázky však bude užíván název oficiální – viz záhlaví.  

 

Zadavatel zároveň obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Tímto poskytuje odpověď na 
vznesený dotaz všem dodavatelům: 
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Dotaz:   

V požadavcích na technickou kvalifikaci je uvedeno, že v seznamu stavebních prací musí být 
„výhradně objekty pozemního stavitelství patřící do třídy 4521 dle CPV“. 

Jedná se o všechny stavby uvedené pod tímto kódem a tedy tyto: 
 

45210000-2 : Bytová výstavba 

45211000-9 : Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů 
45212000-6 : Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty,  

kulturu, ubytování a restaurace 
45213000-3 : Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových  

budov, stavby sloužící k dopravě 
45214000-0 : Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu 

45215000-7 : Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální  

péči, krematorií a veřejných záchodků 
45216000-4 : Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo  

pohotovostními službami a vojenských budov 
 

Nebo se jedná pouze o „bytovou výstavbu“? Prosíme o upřesnění. 

 
Odpověď: 

Jedná se o všechny typy staveb patřících do třídy 4521, tj. včetně v dotazu uvedených kategorií a 
dalších kategorií této třídy (tj. v CPV kódu začínajících číslem 4521).  

 

S pozdravem 

 

 

 

       ........................................ 

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  

 

 


		2016-11-30T18:52:26+0100
	Jsem autorem tohoto dokumentu




