
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 - 40 
 

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 18.9.2017 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. 38:  

V PBŘ je uveden požadavek na osazení přenosných hasicích přístrojů (cca 19 ks), ve 

výkazu výměr jsme k nim ale nenašli odpovídající položky. 

Žádáme o prověření, zda budou součástí cenové nabídky. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38: 
Do výkazu výměr aktualizovaného k datu 19.9.2017 byly přidány položky 400-407 do 
kap. '95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb' dle  TZ PBŘ. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 39:  

Na výkrese půdorysu 1.NP je znázorněna rolovací mříž v recepci, ve výkaze výměr 

jsme k ní nenašli odpovídající položku či bližší popis. 

Žádáme o prověření a případné doplnění. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39: 

Spolu s vysvětlením č. 6_31 byl zveřejněn výkres recepce se zakreslením rozsahu 

rolovací mříže. VV pol. 208 - recepce jako celek. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 40:  

Podhled v místnosti 100.15 – tělocvična – v tabulce místností není uveden, v řezech 

je znázorněn ve skladbách St1 a Pa4. 

Můžeme požádat o upřesnění, v kterých položkách je tento podhled obsažen. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40: 
Podhled a jeho rozsah je vyznačen v půdoryse 1NP. Řešen v rámci akustické studie, 
kterou zadavatel pro informaci přikládá jako přílohu č. 1 tohoto vyjádření. 



Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění 

vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které dosud 

k obsahu zadávací dokumentace obdržel.  

 

Příloha č. 1 Stavební akustika 

 

V Praze dne 19.9.2017 

 

 

 

Městská část Praha – Čakovice 

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