
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 118 

 

Změna zadávací dokumentace – prodloužení lhůty pro podání nabídek 

 

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 2.10.2017 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. 118:  
Prosím o upřesnění položky: 

369 K 773-R01 D+M Sokl mosazný 50 mm m 470,710 

370 K 773-R03 D+M Sokl mosazný 50 mm na schodišti m 39,162 

- Je opravdu nutné dělat mosazný sokl? Bude stát opravdu hodně peněz, dělá 
se většinou z nerezu nebo i prefa. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 118: 

Zadavatel požaduje ocenit předložený výkaz výměr. 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek, změna zadávací dokumentace 

 

V návaznosti na upřesnění zadávacích podmínek zveřejněné dnešního dne v rámci 

vysvětlení zadávací dokumentace č. 46 - 118 zadavatel tímto rozhoduje o prodloužení 

lhůty pro podání nabídek.  

 

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 5 pracovních dnů 

z důvodu prodloužení lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na 

základě dotazů č. 46 – 117 a dále o další 4 pracovní dny s ohledem na obsah 

uveřejněných vysvětlení zadávací dokumentace, celkem tedy o 9 pracovních dní.  

 

Nově je stanovena lhůta pro podání nabídek do 25.10.2017 do 10:00 hodin.  

 

Otevírání obálek se uskuteční dne 25.10.2017 v 10:05 hodin. 



 

Zadavatel v uvedeném smyslu upravil text zadávací dokumentace a aktualizovaný 

dokument uveřejnil na profilu zadavatele. 

 

Výše popsaná úprava zadávacích podmínek již byla uveřejněna prostřednictvím 

opravného formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.  

 

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace aktualizovaná k 2.10.2017 

 

 

V Praze dne 2.10.2017 

 

 

 

Městská část Praha – Čakovice 

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