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V Praze dne 7.11.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 11 
 
 
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 

Žádáme zadavatele, aby přesně určil, které části smlouvy má účastník výběrového řízení vyplnit.  

Znění odpovědi 

Součástí zadávací dokumentace – část 2 je vzor smlouvy. Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh 
smlouvy, a to výhradně s použitím tohoto vzoru. Uchazč doplní části, které tvoří jeho nabídku. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

Zadavatel v Dotazech a odpovědích č. 7  v odpovědi na otázku č. 12 upřesňuje ve Výkazu výměr – viz 
příloha 7.5. V dokumentu příloha 7.5 se ovšem nachází položky: 
 
 

17 K 059002000 Ostatní finance (podle podmínek SOD a Zadávací 
dokumentace) 

Kč 1,000 

 

19 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem (nebo 
plynoucí z podmínek SOD a Zadávací dokumentace) 

Kč 1,000 

 
u kterých nedošlo k upřesnění dle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 230/2012, který říká, že: ,,Podrobnost popisu 
položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.,, 
Uchazeč neobdržel podrobný popis položek, dle kterého je možné stanovit cenu práce nebo činnosti. 
Žádáme proto zadavatele opakovaně o jejich upřesnění; pokud jejich upřesnění nebude možné, např. proto, 
že zadavatel tyto podrobnosti nezná či je neumí stanovit, žádáme alternativně o vypuštění těchto položek 
z výkazu výměr.  

Znění odpovědi 
 
Viz smlouva o dílo. 



3.5 Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit: 
a) zhotovení veškerých dalších dokumentací, posudků a podkladů nutných pro zdárné zahájení a 
dokončení předmětu díla, 
b) zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, včetně všech věcí na něm 
umístěných, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství, 
c) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů 
stavby, 
d) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných 
pro provádění stavby, 
e) 8 hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací, případně další dozor stanovený 
příslušnými předpisy, 
f) zabezpečení všech opatření stanovených stavebním povolením, popř. ohlášením, odstranění všech 
odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o 
nakládání s odpady a to i na příjezdových komunikacích, 
g) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací 
nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu, 
h) realizaci opatření uchazeče k minimalizaci dopadů na uživatele bytů a popř. nebytových prostor v 
sousedních domech, včetně obtěžování hlukem, prachem a dalšími imisemi, 
i) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor a pozemků dotčených stavbou do řádného stavu 
nejpozději do 15. dnů po skončení stavby, 

 

Otázka č. 3 

Znění dotazu 

Dle čl. 7.1. závazného návrhu smlouvy, předloženého zadavatelem v tomto zadávacím řízení, v případě, že 
objednatel nezíská další finanční prostředky, má zhotovitel na své náklady provést konzervaci rozestavěné 
stavby. V této souvislosti upozorňujeme zadavatele, že při zadávání veřejné zakázky nemůže po zhotoviteli 
spravedlivě požadovat, aby prováděl některé práce zadarmo, tj. na vlastní náklad, navíc bez jasného zadání 
rozsahu prací, dodávek a služeb při provádění požadované konzervace. Žádáme proto o doplnění zadání a 
dále o vypuštění tohoto zjevně nepřiměřeného smluvního požadavku ze smlouvy.  

Znění odpovědi 

Zadavatel připravuje na základě tohoto dotazu úpravu vzoru smlouvy. Současně se zveřejněním upraveného 
vzoru smlouvy bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.   

 
 

 

 

 

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

tel. 224 318 907 
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