
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119 
 

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 2.10.2017 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. 119:  
Jakou formou lze uplatnit připomínky ke smlouvě o dílo, která dle našeho názoru 
stanovuje nerovné smluvní podmínky a jednoznačně zvýhodňuje pouze jednu 
smluvní stranu. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119: 

Zadavatel předně uvádí, že považuje stanovené smluvní podmínky za přiměřené a 

obvyklé. 

 

Obecné principy závazkového práva se v oblasti veřejného zadávání uplatní pouze 

omezeně. Smlouva na plnění veřejné zakázky je ve své podstatě převážně adhezní 

smlouvou, jejíž obsah stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci a dodavatel 

k tomuto obsahu přistupuje prostřednictvím své nabídky, kam sám vyplňuje pouze 

vybrané proměnné údaje. Z podstaty zadávacího řízení vyplývá, že dodavatelé jsou 

povinni bezvýhradně akceptovat ve své nabídce zadávací podmínky zadavatele a 

jejich obsah nemohou nijak ovlivnit. S výjimkou jednacích řízení pak platí, že 

zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o jejich nabídkách jednat. 

 

Dodavatelé mají možnost dát zadavateli formou žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace podnět ke změně zadávací dokumentace, případně mají-li za to, že 

došlo formulací zadávacích podmínek k porušení zákona o zadávání veřejných 

zakázek a vznikla nebo hrozí jim újma, mohou do skončení lhůty pro podání námitek 

doručit zadavateli námitky proti zadávací dokumentaci a uvést v nich, čeho se 

domáhají. 
 
 
 



Výše uvedené vysvětlení není takové povahy, aby vyžadovalo prodloužení 

lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto neprodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek. 
 
V Praze dne 5.10.2017 
 
 

 
Městská část Praha – Čakovice 

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