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Veřejná zakázka 

Nadlimitní na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – 
odstranění negativních dopadů hornické činnosti“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího 
řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním 
číslem VZ 404887. 
 
Zadavatel dne 20., 21. a 22.04.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu  
s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, 
kteří mají zájem na podání nabídky.  
 
Dotaz č. 1) 

Na základě § 49 odst. 1 ZVZ a za účelem zajištění transparentnosti a řádného průběhu zadávacího 
řízeni tímto žádáme o sdělení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky není nikde v zadávacích podmínkách a ani v oznámení o zahájení zadávacího řízení 
(oznámení o zakázce) uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek uvedena, což podle našeho 
názoru odporuje zásadě transparentnosti zadávacího řízení dle § 6 odst. 1 ZVZ, kdy uchazeči 
takto nemají žádnou kontrolu nad správností postupu zadavatele – stanovením předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, nemají žádné podpůrné vodítko pro stanovení výše nabídkové ceny při 
jejím zpracování (z hlediska možného posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké), nemohou 
posoudit přiměřenost požadavků zadavatele na vymezení minimální úrovně technického 
kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ a ani dalších technických kvalifikačních 
předpokladů, atd. Nezveřejnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky komplikuje uchazečům 
práci při přípravě nabídky a odporuje mj. obvyklé praxi při zadávání veřejných zakázek. 
 
 O sdělení předpokládané hodnoty veřejné zakázky žádáme kromě výše uvedeného také dle  
§ 13 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přičemž žádáme v souladu 
s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 114/2011 ze dne 19.10.2011, dle kterého 
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je možné požadovat informace o veřejné zakázce i mimo rámec úpravy uvedené v ZVZ, tj. na 
základě žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., a dále v souladu s rozhodnutím Nejvyššího 
správního soudu sp. zn. 10 As 59/2014 ze dne 14.8.2014. 

Odpověď: 

Ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli 
nevyplývá povinnost předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uveřejnit. Dle stanoviska expertní 
skupiny MMR, je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 
uveřejní či nikoli. Obchodní taktikou Ministerstva financí je předpokládanou hodnotu nezveřejňovat.  

Dotaz č. 2) 

V DI č.6 ze dne 13.4.2015 v dotazu č. 1 bylo upozorněno na chybějící položku pro výstražnou fólii v 
SO 34 Plynovodní přípojka a SO 34A Areálový rozvod. V odpovědi bylo sděleno, že položka byla 
do obou objektů doplněna. Ve skutečnosti do objektu SO 34 Plynovodní přípojka doplněna nebyla. 
Žádáme tímto o doplnění. 

Odpověď: 

Položka pro výstražnou folii v objektu SO.34 – Plynovodní přípojka je doplněna a v příloze je 
upravený výkaz výměr objektu SO.34 s datem 15_04_22. 

Dotaz č. 3) 

V DI č. 6 ze dne 13.4.2015 v dotazu č. 8 bylo upozorněno na rozdílné množství potrubí  
„SO 44 Areálová splašková kanalizace“ mezi technickou zprávou a výkazem výměr. Odpovědí na 
dotaz bylo množství potrubí upřesněno a opraveno ve výkazu výměr. Rozpočtář zadavatele ale 
neupravil množství u položek souvisejících, jako jsou tlakové zkoušky potrubí. 

Žádáme proto o opravu množství položek s pořadovým číslem 4 a5 v oddílu 0089. Zároveň se 
domníváme, že s opravou těchto množství potrubí vznikla i chyba u množství pro signalizační vodič 
a výstražnou folii, kde není započtená délka potrubí DN200, která je 105,91m. 

Odpověď: 

V objektu SO.34 – Plynovodní přípojka jsou opraveny příslušné položky.  
V příloze je upravený výkaz výměr objektu SO.44 s datem 15_04_22. 

Dotaz č. 4) 

SP 38 Areálové řady dešťové kanalizace 

Technická zpráva 

Po vyhloubení jámy a urovnání na základovou spáru na kótě 237,60 m n.m. bude rozprostřena vrstva 
300mm štěrkového lože frakce 32/63 mm a řádně zhutněna. Poté bude vylita základová deska 
z prostého betonu C16/20 o mocnosti 200 mm. Na základovou desku se osadí železobetonová 
prefabrikovaná retenční nádrž. Jímka bude propojena se základovou deskou vylamovacími 
výztužemi pro ochranu proti vztlaku. Při zásypu je nutné zajistit hutnění po vrstvách 20 - 30 cm. 

Ve výkazu výměr není položka pro ocenění vylamovací výztuže, není jasná specifikace výztuže, 
která je daná v závislosti na vztlaku spodní vody. Není známa výška spodní vody. 

 Můžete upřesnit výšku hladiny spodní vody? 
 Můžete upřesnit specifikovat vylamovací výztuž? 
 Vylamovací výztuž bude zabudovaná v jednotlivých prefabrikátech? Nebude to mít vliv 

na vodotěsnost jednotlivých prvků nádrží? 
 Můžete uvést, do které položky máme ocenit vylamovací výztuž? 
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 Bude upraven výkaz výměr? 

 

Odpověď: 

Odpověď na jednotlivé dotazy je následující : 
 

 Výšky hladiny podzemní vody jsou      - RETENČNÍ NÁDRŽ VÝCHOD  241,46 m n.m. 
      - RETENČNÍ NÁDRŽ  ZÁPAD  238,98 m n.m. 

 Vylamovací výztuž nebo jiné ukotvení proti vztlaku dle statického posouzení nebude potřeba 

 Dle statického posouzení nebude potřeba zajistit RN vylamovací výztuží. 

 Dle statického posouzení nebude potřeba zajistit RN vylamovací výztuží případně jiným 
kotevním systémem. 

 Výkaz výměr se nemění. 
 
Dotaz č. 5) 

Vedlejší rozpočtové náklady 

01113 hydrogeologický kpl 1,0 

 Pravděpodobně se jedná o hydrogeologický průzkum? 
 Můžete upřesnit měrnou jednotku kpl u výše uvedené položky? 
 Můžete blíže specifikovat rozsah a cíle hydrogeologického průzkumu? 

Odpověď: 

Jedná se o hydrogeologický průzkum související s prováděným průzkumem inženýrsko-geologickým 
(viz pol. 01111  --   inženýrsko-geologický průzkum – bod č. 1 - 4) 
V souladu s  požadavky na IGP v daných místech ověření hladiny spodní vody (HPV – naražené  
i ustálené).  
V místě SO.17,18 (retenční nádrže) zejména pro stanovení přítoku do stavební jámy těchto objektů.  
Stanovení agresivity podzemních vod na betonové konstrukce. (dle ČSN EN 206-1, apod.) 

Dotaz č. 6) 

Žádáme Vás o zveřejnění kompletního aktualizovaného výkazu výměr, tj. platný výkaz výměr pro 
celou stavbu, vzhledem k tomu, že docházelo k velkému počtu změn u některých výkazů výměr 
k nacenění stavebních objektů a to i několikrát za sebou. 

Odpověď: 

Zadavatel v souvislosti s větším počtem dodatečných informací v průběhu zadávacího řízení 
poskytuje aktuální kompletní Výkaz výměr, který zohledňuje veškeré poskytnuté dodatečné 
informace viz Příloha DI č. IX_15_04_24_Karviná_III_VV.zip. 
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