
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 106 - 117 

 

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 25.9.2017 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. 106:  

V položkách výkazu výměr v odd. Dokončovací práce – obklady je montáž obkladů 

z mozaiky 40/40 mm, v podrobném popisu je však vel. 400/400 mm a v položce 

dodávky tohoto obkladu je uvedena vel. 97/97 mm. Který rozměr platí? Žádám o 

uvedení do souladu. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 106: 

Položka montáže je nejbližší rozměrově požadovanému materiálu – jedná se o 

mozaiku s kostičkami 97/97, které jsou podlepeny síťovinou (3x3 kostičky), a celkový 

rozměr výrobku je cca 30/30. V popisu byl ponechán rozměr kostičky, aby mohly být 

stanoveny náklady na spárování, zatímco rozměr montáže udává rozměr 

manipulovaného výrobku. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 107:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 315 - zábradlí Z 101a není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 107: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 108:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 316 - zábradlí Z 101b není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 108: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 



 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 109:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 317 - zábradlí Z 101c není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 109: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 110:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 318 - zábradlí Z 102a není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 110: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 111:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 319 - zábradlí Z 102b není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 111: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 112:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 320 - zábradlí Z 103a není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 112: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 113:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 321 - zábradlí Z 103b není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 113: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 114:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 322 - zábradlí Z 104a není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       



 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 114: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 115:  

Odd.7673 Výrobky pol. č. 323 - zábradlí Z 104b není patrné z tabulek zámečnických 

výrobků ani z půdorysů o kterou část zábradlí se jedná. Prosím specifikovat.       

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 115: 

Součástí Zadávací dokumentace byl výpis prvků D_1_1_b-400_ Výpis zámečnických 

konstrukcí, včetně rozkreslení jednotlivých prvků. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 116:  

Podle TZ a DI č. 9 mají být ocelové sloupky obloženy SDK a poté Bondem. 

Předpokládám, že jde o položku č. 184. V tomto případě však neodpovídá popis 

položky ani její kód (URS-ové číslování) obsahu. Do které položky má být zahrnut 

obklad bondem.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 116: 

Položka č. 184 řeší obklad SDK, a dále položky č. 205 a 206 řeší obklad Bondem. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 117:  

Žádám o zvýrazňování provedených změn do upraveného výkazu výměr. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 117: 

Změny jsou popisovány do jednotlivých odpovědí. Z technických důvodů nelze změny 

značit do výkazu výměr. 

 

Zadavatel rozhodne o prodloužení lhůty pro podání nabídek po zveřejnění 

vysvětlení zadávací dokumentace na základě všech žádostí, které budou 

k obsahu zadávací dokumentace dnešního dne uveřejněny.  

 

 

V Praze dne 2.10.2017 

 

 

 

Městská část Praha – Čakovice 

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