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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
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
Jedná se o objekt obnova zámecké zdi:
V položkovém rozpočtu jsou požadovány spáry 4–10 mm, na přiložené fotografii stávajícího u
dodatečně zaslaných informací je realita spár i 2–3 cm, v popisu pod vzorovou fotkou u dodatečných
informací požaduje zadavatel zdivo bez spárování (tzv. „zdění na sucho“), kde je cena mnohem vyšší
než zdivo na spáru, proto by bylo dobré vědět o který druh zdiva opravdu jde.
Odpověď č. 1
Zadavatel požaduje viditelné spáry do 10 mm, a to na základě požadavku odboru památkové péče.
Fotografie uveřejněná v rámci dodatečných informací č. 2 je vzorová s tím, že nové zdivo musí se
stávající zdí pouze korespondovat.
Zdivo nebude prováděno nasucho, v PD je uvedeno, např. část (SO 900 - Obnova zámecké zdi), že
zdění bude prováděno na maltu. Toto je uvedeno i v položkovém rozpočtu. Spárování nebude
přiznané, to znamená, že malta při zdění nebude až k vnějším lícům zdiva a spáry nebudou dále ani
vyspárovány (viz vzorová fotografie, zveřejněná ve vysvětlení č. 2), vyjma styků se stávajícími
konstrukcemi a vyjma části zdi, která bude pod úrovní terénu ze strany navrhovaného parkoviště, a to
z důvodu ochrany zdiva před případnou vodou, která by se mohla ve spárách zadržovat. Položka pro
spárování této části zdiva je v rozpočtu zahrnuta.

Dotaz č. 2
Nikde v projektu není jaká bude tloušťka zdi nebo jaké množství zdi bude oboustranně pohledové, aby
bylo možno nacenit zdivo v m³ neboť šířka kamene do 0,02 m³ není dostačující k nacenění.
Odpověď č. 2
Tloušťka zdi a velikost kamene jsou rozdílné věci.
Tloušťka zdi je uvedena např. v situačním výkresu č. C3.b01 a v příčném řezu č. výkresu C3.b02.
Dále jsou informace uvedeny v technické zpráva a v položkovém rozpočtu. Tloušťka zdi je 0,5 m. V
položkovém rozpočtu je uvedeno i množství zdiva, které bylo v rámci přecházejících dotazů upraveno.
(viz Vysvětlení č. 1, dotaz č. 12).

Dotaz č. 3
Jaká bude výška zdi? Cena se zde bude odvíjet na základě přesunu hmot a lešení.
Odpověď č. 3
Výška zdi je uvedena např. v situačním výkresu C3.b01 a v příčném řezu, č. výkresu C3.b02. Dále
jsou informace uvedeny v technické zprávě a v položkovém rozpočtu. Celková výška zdi je vč.
cihlového zhlaví cca 1,9 - 2,0 m, a to v závislosti na stávajícím terénu ze strany parku, který je
zvlněný, a který bude v rámci výstavby zdi (základů) srovnán. Výška kamenné části zdi je cca 1,75 m.
Dotaz č. 4
Jaký bude druh kamene? Podle mého je jediný certifikovaný kámen v hnědé barvě kámen, který má
lom Jakubčovice, ale to si musí investor potvrdit, navíc Moravská droba je jedním z nejtvrdších
materiálů na úpravu od čehož se opět bude odvíjet cena úpravy rohů a nároží.
Odpověď č. 4
Druh lomového kamene byl upřesněn ve Vysvětlení č. 2, dotaz č. 1. V projektové dokumentaci není
stanoven požadavek na certifikovaný kámen.
V položkovém rozpočtu, položky č. 16, 17 a 18 v SO 04 jsou rozpočtovány příplatky za oboustranné
lícování zdiva, vytvoření rohů zdiva a vytvoření hrany nároží. V položkovém rozpočtu je také rozebrání
a očištění kamenného zdiva. To znamená, že stávající zeď bude rozebrána a kámen z této zdi bude
znovu využit pro výstavbu nové kamenné zdi.
Dotaz č. 5
1) V dokumentu Příloha č. 1 V1 – Soupis prací, dodávek a služeb - upravený je v listu 05 – SO 04 –
Obnova zámec … pol. č. 20 Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30
mm - m2 – 136,938. V příloze C3.a01_Technická zpráva je v oddíle b) Stručný technický popis
uvedeno, že zeď z lomového kamene nebude vyspárována.
Dotaz: Prosíme o prověření a sdělení co platí, zda soupis prací nebo technická zpráva.
Dle zaslaného vzhledu zdi již vybudované ve Vysvětlení č. 2 je zeď bez spárování a položka
by tedy měla být vypuštěna.
Odpověď č. 5
Technická zpráva a soupis prací nejsou v rozporu. Spárování nebude přiznané, to znamená, že malta
při zdění nebude až k vnějším lícům zdiva a spáry nebudou dále ani vyspárovány (viz vzorová
fotografie, zveřejněná ve vysvětlení č. 2), vyjma styků se stávajícími konstrukcemi a vyjma části zdi,
která bude pod úrovní terénu ze strany navrhovaného parkoviště, a to z důvodu ochrany zdiva před
případnou vodou, která by se mohla ve spárách zadržovat. Položka pro spárování této části zdiva je
tedy v rozpočtu zahrnuta zcela oprávněně.

V Odrách dne 26.08.2022
Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města

2

