
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 130 - 131 
 

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 12.10.2017 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. 130:  
Skladba střechy St2 - zelená střecha: střecha bude oseta travním semenem nebo bude 
použit např. rozchodníkový koberec?  
Ve výkaze výměr jsme nenašli k těmto pracem odpovídající položky. 
Žádáme o prověření a případné doplnění.  
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 130: 
Zelená střechy je v položce č. 125 Extenzivní substrát na střechu včetně filtrační 
textilie, nopové folie a ochranné folie  ve výměře 352 m2. Počítáno je s travním 
semenem. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 131:  
Rozpor k odpovědi na dotaz č. 129 – plocha pohledového bednění v tělocvičně 
Obvod tělocvičny činí 74,4 m, výška po vlastní ŽB stropní desku cca 8m (dvě výškové 
úrovně) tzn. 74,4 x 8 = 595,2 m2 
Dle Všeobecných podmínek katalogu ocenění ÚRS, způsob měření bednění a 
podpěrné konstrukce bednění se uvádí: Od plochy bednění se odečítá plocha bednění 
překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2 
V našem případě by se měli odečítat dveře – 2x2,15+1,9x2,15= -8,385 m2 
Okna – 3,075x2x5+3,25x2+3,075x2,1x4+3,25x2,1= -69,905 m2 
Výměra dle našeho názoru činí: 595,2-8,385-69,905= 516,91 m2 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 131: 
Připomínkovaná položka č. 29 je individuální položkou příplatkového charakteru a týká 
se nejen dotazovaného příplatku za pohledovost, ale zejména má pokrýt náklady na 
zřízení bednění vyššího než 4 m, respektive náklady na opatření zajišťující stabilitu 
bednění, které je uvedené v položce č. 27. Jedná se o výšku cca 8 m, a proto je 
uvedena plocha jako celek. V základní položce bednění jsou otvory odečteny. 
 



Zvolena je plná plocha, jelikož se domníváme, že při této výšce budou opatření 
zajišťující stabilitu průběžná bez ohledu na otvory. Patrně nosníky a vzpěry, v závislosti 
na zvoleném systému bednění.  
 

Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení lhůty 

pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
 
V Praze dne 17.10.2017 
 
 

 
Městská část Praha – Čakovice 

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

 


		2017-10-17T09:05:44+0200




