
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67 - 69 

 

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 21.9.2017 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. 67:  

Ve výkazu výměr, v oddíle 771 Podlahy z dlaždic je položka č. 350_Prefabrikované 

obklady schodišťových stupňů včetně povrchové úpravy a protiskluzných opatření – 

poprosil bych o upřesnění bližší specifikace. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67: 

Lepené dílce Teraco s jemným zrnem a světlou barvou dle výběru arch tl.40 mm. 

Povrch protiskluzový (protiskluz je tvořen vsypem křemičitého písku různé zrnitosti s 

následným přebroušením, čímž je možné dosáhnout jemné, střední i hrubé 

protiskluzové úpravy povrchu podlahy, dle charakteru provozu).  

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 68:  

Ve výkazu výměr, v oddíle 781 Dokončovací práce - obklady je položka č. 383_ 

mozaika keramická (10 x 10)   barevná 9,7 x 9,7 x 0,6 cm – poprosil bych o upřesnění 

bližší specifikaci, může tam být velký cenový rozptyl. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68: 
viz TZ strana 7:  
Glazované hutné dlaždice v modulových formátech 10 x 10 cm, barva (dívky – tmavě 
žlutá; např. RAKO COLOR TWO – RAL 0858070) (chlapci – tyrkysová; např. RAKO 
COLOR TWO – RAL 1907025). 



 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 69:  

Prosím o potvrzení dodávky bezdrátové regulace topného systému profesí "vytápění", 

tak jak je popsáno v TZ MaR, t.z. dodávka je mimo MaR. Cituji: "MaR zajistí napájení 

centrální jednotky a routerů z rozvaděče MR1. Dodávka systému je součástí profese 

vytápění. Nastavení provede dodavatel (výrobce) systému ve spolupráci s MaR." 

 

Dále prosím o popis prací, které se budou týkat spolupráce při nastavení bezdrátového 

systému. VV na záložce "14 - Měření a regulace" tuto činnost neobsahuje. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 69: 

Viz TZ profese vytápění včetně popisu kompaktní stanice. 

 

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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