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V Praze dne 8.12.2016 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 36 
 
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 dodatečné informaci č. 30 ze dne 2.12.2016 je v bodě Otázka č. 12 uvedeno :  
V předaném výkazu výměr části vedlejší rozpočtové náklady jsou uvedeny položky, jako např. pol. Č. 12, kde 
je uvedeno Revize (potřebné pro úspěšnou kolaudaci Díla a jinde ve výkaze výměr neuvedené). Žádáme 
zadavatele o jasnou specifikaci položek vedlejších nákladů dle vyh. 169/2016 Sb.  
Znění odpovědi :  
Do této položky lze zahrnout např. archeologický průzkum.  
Ve vyjádření Hlavního města Prahy, odboru památkové péče je uvedeno :  
 
Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby 
oznamovací povinnost dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  
 
Z našich profesních zkušeností víme, že archeologický průzkum je placenou záležitostí, jehož výši nelze 
předem odhadnout, protože se odvíjí od druhu a četnosti vykopávky. Za průzkum je ze zákona o státní 
památkové péči povinen zaplatit stavebník.  
Vzhledem k nutnému dodržení § 6 odst. (1) zákona č. 1137/2006 Sb. tj. dodržení zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace, Vás žádám o stanovení paušální výše za archeologický průzkum, 
který bude každý z uchazečů povinen zahrnout do položky poř. č. 12 části VRN.  
Pokud tak nebude učiněno, může každý z uchazečů, zahrnou do nákladů různou výši a nabídky se tak 
stanou neporovnatelnými. 
 
 

Znění odpovědi 

Zadavatel stanoví, že archeologický průzkum nebude součástí nabídkové ceny na plnění veřejné zakázky, 
cena tedy nebude uvedena v oceněném výkazu výměr. Archeologický průzkum bude zadán samostatně. 
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