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V Praze dne 28.11.2016 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 22 
 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací 
dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: Městská část Praha – Čakovice 

Sídlo zadavatele: Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00 

Název veřejné zakázky: 
Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště 

 při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 6 uvedl popis z technické zprávy. Vše co je uvedeno v technické 
zprávě, chybí ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.  

Znění odpovědi 

Viz příloha 21.1 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 8 neodpověděl. Dotaz zněl jasně, a to počet ošetření, počet 
zálivek, počet sečení trávníků za rok. Žádáme zadavatele o doplnění textu do položky č. 23 výkazu výměr a 
jasnou odpověď.  

Znění odpovědi 

Viz příloha 21.1 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 9 uvedl, že jsou prostupy v PD statické části. Žádáme 
zadavatele o doplnění do výkazu výměr počet prostupů, profile prostupů tak, aby odpovídal vyhlášce 
169/2016 Sb.  

Znění odpovědi 

Ke statické části doplníme soupis prostupů zakreslených ve statickém řešení.  

 
 



Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 10 uvedl, že doplnil výkaz výměr. V nově předaném výkazu 
výměr opět chybí přesun hmot, jsou uvedeny chybně výpočty jako například:  

 
14,6*0,5*1,2                                                                                                                                           8,760 
 

Vodorovné přemíštění výkopku v zem. 1-5 do 5 km m3 9,000 

  
2+7                                                                                                                                                        9,000 
 

Nakládání na dopravní prostředek m3 9,000 

Uložení na skládku vč. poplatku m3 9,000 

Lože pod potubí v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4 mm m3 2,000 

 
25*0,8*0,35                                                                                                                                            2,000 
 
Výkop 8,76 m3, odvoz 9m3, kde je 0,24 m3. Toto se opakuje u vice objektů části 10 – vnější rozvody ZTI. 
Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkazu výměr.  
 
 
 

Hloubení rýh do šíře 80cm zemina 4 do 100 m3, zapažených (uvažováno pažení 50% 
výkopu) s urovnáním dna do předepsaného profile a spádu s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy, hloubka do 1,2 m 

m3 8,760 

Znění odpovědi 

Jiné rozporné výpočty než uvedený příklad nebyl nalezen. Uvedený příklad rovněž není chybný viz dále. 
Hodnota 8,76m3 je zaokrouhlena  na 8,8m3, s ohledem na provádění a přesnost stavby nám zaokrouhlování 
na nejbližších vyšších pět desetin objemu vykopané zeminy přijde v pořádku. Tato hodnota je pro všechny 
uchazeče o zakázku stejná a tedy by neměla mít vliv na nabízenou cenu. O tento objem (8,8m3) je nutno 
rozšířit do strany výkop stavební jámy provedený v rámci HTU. Tato zemina bude na stavbě přidána k 
zemině pro zpětný zásyp.  
 
Následně je nutno odvézt na skládku případně jinak zlikvidovat přebytečnou zeminu, která vznikne 
navezením pískového podsypu a obsypu potrubí (horizontálně prováděné vrstvy). Objem písku (=kamenivo 
drobné těžené 0-4mm) je 9m3.  
 
Hodnoty 8,8m3 a 9m3 spolu nijak přímo nesouvisí, jakkoliv se týkají téhož stavebního objektu.  Zpětný zásyp 
bude prováděn společně se zásypem stavební jámy (součást HTU), samostatně zasypávat výkop kterému 
chybí druhá stěna je nereálné. Doplnil jsem kubaturu zeminy zpětného zásypu která zahrnuje rozšíření 
výkopu (5,475m3, zaokrouhleno na 5,5m3), zbylá část zásypu je součástí zásypu stavební jámy. 
 

 

Otázka č. 5 

Znění dotazu 

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 14 uvedl, že platí délka 58 m, ale nerozepsal položku na bourání 
bet. konstrukcí dle odhadu projektanta, odvoz suti, poplatek za suť apod. Źádáme zadavatele o opravu 
výkazu výměr.  

Znění odpovědi 

Viz příloha 21.1 
 
Půdorysně je délka vyznačena v půdoryse 1.PP což je cca 58m. Šachta je v tomto rozsahu 1. velikosti cca 
1,2x1,2m profil kanálu je odhadem 0,9/0,9m Tl. stěny mohu odhadnout tak na 20cm. Dno jde v hloubce cca 
1,5m. V místě šachty jsou nějaké původní trubky, ale není známo jak to vypadá dál. 



 

Otázka č. 6 

Znění dotazu 

V předaném výkazu výměr obj. 10 – Vnější rozvody ZTI jsou uvedeny položky geodetické zaměření 
skutečného provedení, přičemž jsou tyto položky uvedeny ve vedlejších nákladech. Žádáme zadavatele o 
opravu výkazu výměr.  

Znění odpovědi 

Viz příloha 21.1 – nulová položka 

 

Otázka č. 7 

Znění dotazu 

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 
odst. 3 ZVZ).  

Znění odpovědi 

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s následujícími dodatečnými 
informacemi k zadávací dokumntaci. 

 
 

 

Ing. Jitka Ulrychová 
Veřejné zakázky s.r.o. 

tel. 224 318 907 
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