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V Praze dne 24.11.2016 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 20 
 
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 předané projektové dokumentaci není nikde blíže specifikován design koncových prvků v oddíle 
slaboproudých instalací. Žádáme zadavatele o jeho bližší specifikaci, respective uvedení referenčního 
výrobku (popř. výrobce). Vzhledem k počtu těchto prvků a jejich cenovým rozsahům tvoří tato část 
nezanedbatelný finanční objem.  

Znění odpovědi 

Specifikováno obecně, konkrétní výrobek nemůže být v zadávací dokumentaci uveden. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

V oddíle Zámečnické konstrukce – výrobky je u položek č. 303 a 304 uvedeno, že jsou specifikovány ve 
výpisu zámečnických konstrukcí. V předané projektové dokumentaci však ve výpisu zámečnických 
konstrukcí specifikace pro tyto zámečnické prvky (Z119 a Z120) není. Prosíme zadavatele o doplnění.  

Znění odpovědi 

Z119 - Jedná se o rámovou konstrukci v případě, že ji bude navržená VZT jednotka potřebovat. Záleží na 
provedení navržené VZT jednotky (u některých není rámová konstrukce potřeba). Označeno ve výkrese 
střechy_ D.1.1.b-06. 
Z120 -  označeno v půdoryse 2.NP - bude řešeno detailem v prováděcí dokumentaci. 

 
 

 
 
 
 
 

Z119 

Konstrukce z ocelových 
profilů pro zařízení VZT. 

Přesné rozměry musí 
být určeny dle vybrané 

VZT jednotky 

1 5 6 Ocel 
Zátěžové 

bloky 

Bez 
výkresové 

přílohy 

Poloha dle výkresů VZT, 
1m nad úrovní střechy. 

Konstrukce zatížena 
betonovými bloky 

0,5x0,5x0,05m 

Z120 
Plechový U profil pro 
pohledové ukončení 
podlahy mezi 2.NP a 
3.NP tl. plechu 1mm. 

13,5m - 13,5m Ocel Lepeno 
Bez 

výkresové 
přílohy 

 

 



Otázka č. 3 

Znění dotazu 

V oddíle svislé a kompletní konstrukce je obsažena položka č. 34 – Montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 
podlažních budov s celkovou výměrou 18,2t. Dle popisu se jedná o montáž ocelových sloupů a hlavního 
schodiště, jejichž výroba je obsažena v kapitole 7670 Konstrukce. V kapitole 7670 Konstrukce je skutečně 
výroba obsažena, ale jsou zde take položky č. 224 a 232 – Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 100 kg, respective do 250 kg a jejich celková tonáž se po zaokrouhlení rovná 18,2 t. Není tedy 
ve výkazu výměr montáž prvků ocelových sloupů a hlavního schodiště uvedena dvakrát?  
Žádáme zadavatele o upřesnění.  

Znění odpovědi 

V kapitole 7670, pol.224,232 je zahrnuta výroba na dílně + příprava pro transport, otvory,  
v pol.č.34  je zahrnuta montáž a zpracování na stavbě. 

 
 
 
 

 

Ing. Jitka Ulrychová 
Veřejné zakázky s.r.o. 
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