
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76 - 78 

 

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 22.9.2017 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. 76:  
Vysvětlení …č. 38 – do výkazu byly přidány položky cedulek (označení místností např. 
WC atd), můžete blíže specifikovat velikost cedulek i materiálové provedení 
(nalepovací folie, plast, sklo..). 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76: 

Rozměr standardních velikostí. Bude vzorkováno za účasti architekta. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 77:  
Vysvětlení   č.39 – rolovací mříž v recepci – v půdoryse 1.NP je prostor pro mříž či 
celou recepci udán rozměry1850/3330 mm. 
Dle zveřejněného výkresu recepce bude tedy délka mříže 3000-750=2250 mm? 
Mříž bude končit uprostřed desky stolu? (tzn. že vyvýšený pultík a část stolu bude 
nechráněný) 
Mříž bude uzamykatelná? 
Ovládání mříže bude ruční nebo motorové? 
Vzhled mříže – lakovaná ocel, hliník, nerez…?  
Ve výkresu recepce je mříž označena jako roleta – jedná se tedy o neprůhlednou roletu 
nebo průhlednou mříž? 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 77: 

Neprůhledná roleta (hliník v barvě nerezu). Přesné provedení a délka bude upřesněna 

v dílenské dokumentaci. Roleta bude ovládána vypínačem a bude uzamykatelná. 

Bude vzorkováno.  

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 78:  
Dilatační spáry – v TZ je zmíněna dilatační spára mezi krčkem a vlastním objektem 
školy a druhá u tělocvičny, která nebude vyplněna žádným materiálem pouze kryta 
nerezovými dilatačními profily. 
Tyto nerezové profily jsme nenašli ve výkazu výměr. 



Žádáme o prověření a případné doplnění.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 78: 

Lišty pro zakrytí dilatačních spar doplněny do kapitoly 7673, položky č. 409 a 410 

výkazu výměr aktualizovaného k datu 27.9.2017. 

 

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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