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Dodatečné informace k zadávacímu řízení 
 

Název zakázky Sportovní hřiště při ZŠ Gen. Janka, Ostrava – 

Mariánské Hory 

Druh zakázky stavební práce 

CPV 45111250-5; 45100000-8, 45110000-1, 45111240-2, 

45111100-9, 45111200-0, 45111000-8, 37535200-9, 

45212220-4 

 

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 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

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

Zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec Dobrá zakázka s. r. o.   
Adresa zmocněnce 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  

2016-06-06 
 

Zadavatel Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky prostřednictvím 
zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje dodatečné informace všem uchazečům 

o veřejnou zakázku.    

 
Dotaz: 

Zadavatel požaduje dle TZ: Nepropustný Tartan - sendvičový povrch s na místě vyráběnou pružnou 
podložkou z černého pryžového granulátu v tl. 10mm a stříkanou barevnou nášlapnou vrstvou z pojiva 

granulí o zrnitosti 0,5-1,5mm v tloušťce 2-4mm. 
Nepropustný tartan je opravdu sendvičový systém, ale rozhodně to není systém se stříkanou barevnou 

nášlapnou vrstvou z pojiva a granulí o zrnitosti 0,5-1,5mm. Stříkaný systém je vodopropustný, 

dvouvrstvý systém. U vodo-nepropustného sendvič systému se jedná se o pružnou podložku z černého 
SBR granulátu + vrstva PU tmelu + 3mm vrstva PU pojiva s celobarevným EPDM granulátem o frakci 

1 – 4 mm, vsypaného. Prosím tedy zadavatele o specifikaci požadovaného tartanového povrchu + 
prosím o barevnou specifikaci tartanu atletické dráhy. 

 

Odpověď: 
Bude použit vodo-nepropustný sendvičový systém s pružnou podložkou z černého SBR granulátu            

+ vrstva PU tmelu + 3mm vrstva PU pojiva s celobarevným EPDM granulátem o frakci 1 – 4 mm, 
vsypaného. Barevné řešení dle projektové dokumentace. 

 
Dotaz: 

Zadavatel požaduje dle TZ: Umělý venkovní trávník s křemičitým vsypem, PP tkanina tl. 2mm s 

vetkaným PP travním vlasem 20mm dlouhým. Umělé trávníky s PP vlasem se již nevyrábí, jedná se o 
zastaralou technologii. Vyrábí se trávníky s PE vlasem, které jsou daleko kvalitnější. 

Prosím tedy zadavatele o přehodnocení materiálu na výrobu UT a specifikaci umělého trávníku 
alespoň: počet vpichů/m2, jemnost vlasu (dtex). 
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Odpověď: 

Bude použit umělý venkovní trávník s křemičitým vsypem, PP tkanina tl. 2mm s vetkaným PE travním 
vlasem, počet vpichů (uzlíčků) 17600/m2, délka vlasu 25 mm nad základ,  váha vlasu 1.300 g.  Barva 

zelená. 

 
Dotaz: 

Uzná zadavatel referenční stavby – výstavba či rekonstrukce atletických drah o ploše min. 650 m2? 
 

Odpověď: 

Zadavatel požaduje doložení min. 3 staveb provedení sportovního hřiště s umělým povrchem vč. 
dodávky tohoto povrchu o ploše min. 650 m2/hřiště (plocha instalovaného umělého povrchu). Byla-li 

součásti v dotazu uvedené stavby dodávky umělého povrchu vč. instalace tohoto povrchu, je tato 
stavba akceptovatelná.  

 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

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

                Ing. Jiří Zapletal 

jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o. 

            na základě zmocnění  
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