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Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Název zakázky:

Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul.
Hranická v Odrách

Zadavatel:

Město Odry, se sídlem: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry; IČ:
00298221 (dále jen „zadavatel“).

Identifikace veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení
Vážení,
na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel následující
vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.
Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly
zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html.
Dotaz č. 1
Ve výkazu výměr v SO 04 – Obnova zámecké zdi, v položce č. 15 je uvedena dodávka lomového
kamene. Chtěli bychom vědět z jakého lomového kamene má být zámecká zeď zhotovena. Jde nám o
přesnou specifikaci lomového kamene, aby vyhovoval podmínkám výběrového řízení.
15

K

311213122

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo
ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu
1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3

21,250

Odpověď č. 1
Zámecká zeď, která bude v rámci stavebních prací realizována, musí korespondovat s již
vybudovaným zdivem v areálu zámeckého parku – viz foto:

Zadavatel upřesňuje, že bude použit hnědý lomový kámen nepravidelného tvaru a velikosti,
s nepravidelným ložením, bez spárování.
Dále zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v rámci vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, které
bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 17.08.2022 byl zveřejněn upravený soupis prací, dodávek a
služeb. V rámci tohoto aktualizovaného soupisu prací došlo mimo jiné také k úpravě množství položky
č. 15 v SO 04 – Obnova zámecké zdi z původní hodnoty 21,250 m 3 na 34,125 m3 (dotaz č. 12
vysvětlení č. 1).

V Odrách dne 19.08.2022
Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města

2

