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V Praze dne 22.11.2016 
 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 19 
 
 
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 dodatečných informacích č. 13 – otázka č. 4, bylo zodpovězeno, že v rámci položek 90,92,94 (přečíslované 
v aktualizovaném zadávacím výkazu výměr z 25.10.2016 položky 358,359,360) desky HPL – vzor 
Fundermax 0620. V poslední aktualizaci zadávacího výkazu výměr z 15.11.2016 je v popisu položek 
358,359,360 stále uvedena deska fasádní Cetris barevná. Se zřetelem na výrazně odlišnou cenu desky z 
vysokotlakého laminátu (HPL)  a desky cementotřískové, ačkoli upravené pro venkovní proctor, a neméně na 
zcela jinou technickou specifikaci, žádáme znovu o uvedení poskytnutých dodatečných informací v souladu 
se zadávacím výkazem výměr.  

Znění odpovědi 

Bude použita fasádní deska Cetris barevná ve vzoru Fundermax 0620 na celém objektu.. 

 

Otázka č. 2 

Znění dotazu 

V zadávacím výkazu výměr, listu 05 – Sadové úpravy, je položka pro prefabrikované ŽB válce o rozměru v 
0,4m d 0,8 m.  
 

3 M mob 03 Prefabrikované žb válce určené k sezení, v 0,4m, d 0,8 m  kus 8,000 

 
Dle technické zprávy a z výkresu SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ-ZPRÁVA, SITUACE_DVZ-Mobiliář má být 
počet kusů 12. Žádáme o opravu výkazu výměr.  
 

Znění odpovědi 

Platí počet uvedený ve VV - tj. 8ks. 

 
 



Otázka č. 3 

Znění dotazu 

V zadávací projektové dokumentaci jsme nenašli podklady pro zámečnické konstrukce s označením Z119 a 
položku Z120. Položky v zadávacím výkazu výměr se na zámečnické konstrukce s tímto označením 
odkazují, prosíme tedy o zaslání podkladů s rozměrovou, technickou specifikací a specifikací povrchové 
úpravy včetně, abychom byli schopni příslušné položky ocenit.  
 
 

303 K 767-Z119 Montáž a dodávka konstrukce z ocelových profile pro zařízení 
VZT, včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravu, viz 
výpis zámečnických konstrukcí Z119 

kus 1,000 

304 K 767-Z120 Montáž a dodávka U-profilu pro pohledové ukončení podlahy 
mezi 2NP a 3NP, včetně veškerého příslušenství a povrchové 
úpravu, viz výpis zámečnických konstrukcí Z120 

kus 13,500 

 

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 
výkresov
é 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. 

13,5
m 

- 
13,5

m 
Ocel Lepeno 

Bez 
výkresov
é přílohy 

 

 

Otázka č. 4 

Znění dotazu 

Součástí Smlouvy o dílo má být Příloha č. 2 – Časový harmonogram zhotovitele. V jaké časové podrobnosti 
má být harmonogram sestaven (dny, týdny)?  

Znění odpovědi 

Harmonogram postačí předložit v podrobnosti týdnů. 

 
 
 

 

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

tel. 224 318 907 
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