
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70 - 75 

 

v podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem 

 

„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. 

Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“ 

 

Dne 4.9.2017 odeslal zadavatel Městská část Praha – Čakovice, se sídlem: nám. 25. 

března 121/1, 196 00 Praha 9, IČO: 00231291 (dále jen „zadavatel“), oznámení o 

zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, pod. ev. č. zakázky Z2017-

024361. 

 

Dne 21.9.2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle 

ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

 

V žádosti dodavatel žádal o objasnění následujícího: 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 70:  
SO 03 Sadové úpravy 
Prosíme o kontrolu výměr u položek č. 13, 15, 16, 17. Dle přiložené situace 
(SITUACE_DVZ-Sadové úpravy) se jedná o plochy s výměrou 1033 m2 a ne 1490 m2, 
jak uvádí výkaz výměr. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70: 

V objektu SO 03 Sadové úpravy upravena výměra u položek č. 13, 15, 16, 17 na 

plochu 1033m2  

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 71:  
SO 03 Sadové úpravy 
Prosíme o specifikaci průměrů odstraňovaných dřevin u položky č. 14 v oddílu 
Sadových úprav. Dle prohlídky staveniště jsou fyzicky vidět pouze stromy a keře ozn. 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 16.  V případě, že byl ponechán pařez, je třeba jej definovat 
průměrem, tak aby bylo možné tuto položku ocenit. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 71: 

Viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení – Dendrologický průzkum. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 72:  
SO 03 Sadové úpravy 
Položka č. 19 – Dodávka a rozprostření zahradnického kompostu tl. 100 mm. 
Chápeme správně, že jde o dodávku pouze 0,4 m3? 



 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 72: 

Jedná se o dodávku kompostu do prefabrikovaných květináčů. V objektu SO 03 

Sadové úpravy opravena MJ (m3) u položky č. 19. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 73:  
SO 03 Sadové úpravy 
Prosíme o upřesnění počtu keřů u položky č. 30. Dle TZ se jedná o Juniperus 
Horizontalis, Cotoneaster horizontalis, Hedera Helix. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 73: 
Dodavatel těchto dřevin předloží osazovací plán a druhy použitých dřevin. Předpoklad 
1ks keře na 1m2. V objektu SO 03 Sadové úpravy oprava výměry u položky č. 31. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 74:  
SO 03 Sadové úpravy 
Chápeme správně, že v položce č. 31 je celkem 15 ks trvalek/m2 (viz TZ str. 4, 
Alchemilla mollis 9 ks/m2+Hemerocallis hybrid 6 ks/m2 ).  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 74: 

15ks trvalek na m2 v prefabrikovaných květináčích..10ks - 2x2m2 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 75:  
SO 01 Objekt ZŠ 

Je možné provádět přístavbu objektu školy a spojovacího krčku zároveň. V případě 

nutnosti etapizace, žádám o sdělení termínu nejdřívějšího možného začátku stavby 

spojovacího krčku. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 75: 

Obě etapy na sebe navazují a tvoří jeden celek dle zadání. 

 

Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění 

vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které budou 

k obsahu zadávací dokumentace dnešního dne uveřejněny.  

 

Příloha č. 1 Dendrologický průzkum 

 

V Praze dne 2.10.2017 

 

 

 

Městská část Praha – Čakovice 

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, zmocněná osoba zadavatele 
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