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V Praze dne 6.12.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 35 
 
 
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 

V technické zprávě, části konstrukční řešení, zadávací projektové dokumentace, je v kapitole 9.4 Základy, 
následující požadavek na systém hydroizolace spodní stavby: „ Konstrukce základových desek a obvodových 
suterénních stěn je prováděna jako vana z betonu s omezeným průsakem a s použitím krystalizačních přísad 
XYPEX.“ 
 
Z výkresové dokumentace části konstrukční řešení, a architektonicko-stavební řešení není zřejmé, jak bude 
řešeno vodotěsné napojení fasádních otvorů s dveřmi v této konstrukci suterénní vany, s omezeným 
průsakem – s předpokladem standardu bílé vany a dále jak bude řešeno napojení železobetonové desky 
před těmito výstupními otvory ze suterénu, navazující na únikové schodiště na přilehlý terén – viz  výřez 
z výkresu řezu C-C’, části architektonicko-stavební řešení zadávací projektové dokumentace, v souboru 
D_1_1_b-07_Řezy.pdf: 

 
 
 
 

         A dále viz  výřez z výkresu půdorysu 1.PP, části architektonicko-stavební řešení zadávací projektové 
dokumentace, v souboru D_1_1_b-02_Půdorys-1PP.pdf: 

 
 
 
 
 



                   
 
A dále  viz výřez z výkresu TVARU ZÁKLADOVÉ DESKY, části konstrukční řešení zadávací projektové 
dokumentace, v souboru „2016-06-24__D_1_2_b_01b__Základové desky_revA.pdf“: 

                       
 
 
Žádáme zadavatele, v souvislosti s výše uvedeným, o doplnění detailu zajištění vodotěsnosti spáry fasádní 
výplně otvoru/dveří v suterénní stěně ve standardu „vany z betonu s omezeným průsakem a s použitím 
krystalizačních přísad XYPEX“ a to po celém obvodu této spáry (v místě prahu, ostění a nadpraží), včetně 
doplnění chybějících příslušných položek do zadávacího výkazu výměr. 
 

Znění odpovědi 

Tato část je bez požadavku na vodunepropustnost. Voda z prostoru schodiště je odvedena do aco 
drainu. 

 



Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu tvaru a výztuže a topné rohože vnější železobetonové desky, a na ni 
navazujícího venkovní únikového schodiště, včetně 
doplnění chybějících příslušných položek do zadávacího výkazu výměr, viz.  výřez z výkresu půdorysu 1.PP, 
části architektonicko-stavební řešení zadávací projektové dokumentace, v souboru D_1_1_b-02_Půdorys-
1PP.pdf: 

 
 

             
 

Znění odpovědi 

Konstrukce vnějšího schodiště je od objektu oddilatována. Vnější schodiště je navrženo v 
provedení prefa. 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

V Dotazech a odpovědích k zadávací dokumentaci č. 27 ze dne 30.11.2016 zadavatel uvádí: 
Objednatel vynakládá nezbytné úsilí pro to, aby zbylá částka do ceny díla vč. DPH byla poskytnuta z jiných 
zdrojů (např. od hl. m. Prahy, MŠMT ČR apod.) a zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že objednatel 
nezíská další finanční prostředky/objednatel je povinen to sdělit zhotoviteli, provede zhotovitel stavební práce 
pouze do rozsahu 24,000.000,-Kč.  Žádáme zadavatele o doplnění, zda se jedná o částku s DPH či bez 
DPH. (V případě, že nebudu uvedeno DPH, může se stát, že zhotovitel prostaví a vyfakturuje 24 mil. Kč bez 
DPH a objednatel nebude mít dostatečné množství finančních zdrojů k platbě DPH.) 

Znění odpovědi 

Jedná se o finanční částku, kterou má objednatel k dispozici. Proto z pohledu uchazeče jde o částku, která 
musí být s DPH, tedy 24 mil. s DPH. 

 

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

tel. 224 318 907 
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