
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
 

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 13.9.2017 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. 5:  
 
V zadávací dokumentaci v čl. 6.1 Doba plnění veřejné zakázky je uveden předpoklad 
zahájení prací ke dni 1. 12. 2017 a předpokládaný termín dokončení prací 31. 10. 
2018. V posledním odstavci stejného článku je uvedena maximální doba výstavby 
365 dní.  
 
Jak dlouhou dobu výstavby zadavatel předpokládá? Na jakou dobu má být 
zpracován harmonogram prací? Od 1. 12. 2017 do 31. 10. 2018 (11 měsíců) nebo 
365 dnů (12 měsíců)?  
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 
Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. 6.1 stanovil, že předpokládá dobu výstavby 
od 1.12.2017 do 31.10.2018, tedy v délce 11 měsíců. Při stanovení tohoto 
předpokladu vycházel zadavatel z podkladů obdržených od projektanta.  
 
Zadavatel požaduje co nejkratší dobu výstavby, a proto stanovil celkovou dobu 
výstavby zároveň jako hodnotící kritérium.  
 
Je na dodavatelích, aby zpracovali vlastní harmonogram prací a stanovili celkovou 
dobu plnění veřejné zakázky s tím, že zadavatel pouze závazně stanovil, že celková 
doba výstavby nesmí přesáhnout 365 dní. Délka 365 dní je dobou výstavby 
maximálně přípustnou, ve které je již zahrnuta i jistá časová rezerva oproti 
předpokládané době výstavby. Zadavatel však nepředpokládá, že výstavba potrvá 
takto dlouho.  
 
 



Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení 
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 
 
V Praze dne 18.9.2017 
 
 

 
Městská část Praha – Čakovice 

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