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Veřejný zadavatel: 
 
Městská část Praha-Slivenec 
Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 
IČ: 00241661 
Email: slivenec@praha-slivenec.cz 
Telefon: 251 818 044 
www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm 
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka 

Zástupce zadavatele ve VZ:   
 
Petronium s.r.o. 
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice n. P. 
IČ: 29304601 
Tel: 605 942 921 
E-mail: info@petrjakubicek.cz 
www: http://www.petrjakubicek.cz 
Zastoupený: Ing. Petr Jakubíček, jednatel 

 
 
 

Dodatečné informace č. 1 ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 

„Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu  
tělocvičny ZŠ a MŠ - Praha Slivenec“ 

 
 

Praha, 12.6.2015 
 
 
V souladu s dotazem vzneseným uchazečem sděluje všem uchazečům administrátor veřejné zakázky 
dle ustanovení paragrafu 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tyto 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
 

1. Dotaz uchazeče: 
 
Je třeba autorizovaný architekt dle ZD nebo stačí autorizovaný inženýr? (architektura je víceméně 
hotová a práce architekta nebude při dodržení DSP potřebná)  
 

Odpověď zadavatele: 
 
Ano, je. Autorizovaný architekt byl podmínkou zadavatele.  
 
 
 

2. Dotaz uchazeče: 
 
Prosím o bližší specifikaci díla. Je předmětem díla pouze stavební objekt SO-03 tělocvična? Spojovací 
část mezi objektem SO-01 MŠ je také součástí či nikoli? Objekty SO-01 (MŠ) a SO-03 (Foyer) 
předpokládáme, že nejsou předmětem díla. Které inženýrské sítě a venkovní objekty či komunikace 
jsou již provedené, a které je třeba projektovat? 
 

Odpověď zadavatele: 
 
V souladu se zadávací dokumentací je předmětem díla pouze „SO-02 Tělocvična se zázemím – 
objekt B“. Nebylo-li to dostatečně patrno ze zadávací dokumentace, omlouváme se. 
 
 
 

3. Dotaz uchazeče: 
 
Průzkumné práce nejsou součástí nabídky – předpokládáme tedy, že výškopisné a polohopisné 
zaměření pozemku, IGP + HGP a radonový průzkum jsou hotové a budou před zahájením prací 
předány vítěznému uchazeči. 

mailto:slivenec@praha-slivenec.cz
http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm


Dodatečné informace č. 1 ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 
„Vypracování dokumentace pro provedení stavby na výstavbu  
tělocvičny ZŠ a MŠ - Praha Slivenec“ 
 

 
 

  str. 2 / 2 

 

Odpověď zadavatele: 
 
Ano, veškeré průzkumy byly provedeny a budou předány. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 

………………………………….. 
Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., jednatel 

 
 


