
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

 

Zakázka:  Výukové centrum – ZELEŇ 

Zadavatel: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice 

Druh zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce 

Způsob zadání:          zakázka malého rozsahu zadaná dle Metodického pokynu pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014 − 2020 (nejedná se o 
zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) 

 

 
a) Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:  Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 
Adresa: Školní 790, 763 12 Vizovice 
IČ:    49156683 
Kontaktní osoba:  Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy 
Telefon:  +420 776 333 383 
Email:  zsvkoncerova@seznam.cz 
 
Název zástupce zadavatele tenderzona s.r.o.   
Sídlo zástupce zadavatele: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín 
IČ:    08794049 
DIČ:    CZ08794049 
e-mail:  tender@regiozona.cz 
 
Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výukové centrum – ZELEŇ“. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
Dotaz č. 1: 
Předpokládáme, že před zahájením vegetačních úprav, tedy zahradnických prací, budou finálně 
dokončeny všechny hrubé terénní úpravy a zhotoveny všechny prvky v zahradě jako je štěrkový trávník, 
inženýrské sítě atd., které provádí "stavba". 
odstavec 5.4.2.2. Jemné terénní úpravy - Provádí zahradnická firma. 
 
Odpověď: 
Do této části zahrady stavba nezasahuje a nepředpokládá se větší terénní úpravy než běžná modelace 
související s úpravou půdy v rámci výsadby a přípravy pro trávník.  
Stěrkový trávník není součástí zahradnických úprav této části zahrady. 
 

Dotaz č. 2: 
Vytýčení inženýrských sítí - tyto musí být vytyčeny při provedení hrubých terénních úprav, které 
provádí stavba. Není možné, aby zahradnická firma vytyčovala již zavezené inženýrské sítě 
následně.  Není to ani položkou v tabulce pro nacenění. Myslím, že se jedná pouze o omyl při 
zpracování průvodní zprávy. Je nebo bude před zahájením k dispozici dokument s vytyčenými sítěmi? 
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Odpověď: 
Pokud bude nutné, vytyčení sítí zajistí investor. 
 

Dotaz č. 3: 
Kdo je dodavatelem ornice? Ornice není položkou v tabulce pro nacenění pro výsadbu zeleně, ale je 
uvedena v průvodní zprávě ve výše uvedeném odstavci pro zahradnickou firmu. 
Citace z průvodní zprávy: "Tím bude odstraněno zhutnění terénu a umožněno propojení podkladu s 
následně rozprostíranou vegetační vrstvou půdy – kvalitní a odplevelenou ornicí. Po navezení a 
rozprostření kvalitní ornice se terén plošně upraví a vymodeluje." 
 

Odpověď: 
Tato část zprávy byla relevantní pro část zahrady, ve které probíhá stavba a která je již vyhotovena. 
 

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 
6.5.2021; 10.30 hod.   
 

 

Ve Vizovicích dne 26.4.2021 
 
 
 
Zadavatel:  Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 

763 12 Vizovice 
 
Statutární zástupce zadavatele:  Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka školy 
 
 
Zástupce zadavatele:   tenderzona s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Podpis zadavatele:   ___________________ 
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