
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. ze dne 4.10.2018 

 

ZADAVATEL:    Název: Městská část Praha-Slivenec  
Sídlo: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec  
IČO:   00241661  
Zplnomocněný zástupce zadavatele:   
RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha-Slivenec 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  Polyfunkční dům Slivenec 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací 

dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (doručeno dne 1. 10. 2018): 

Dotaz č.1. 
Ráda bych se zeptala zda v příloze III. - NÁVRH BUDOUCÍHO HONORÁŘE NAVAZUJÍCÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, položka  VF3 / Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR,   zahrnuje 
cenu inženýringu ?     
 
Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 1. 
Honorář za fáze DUR a DSP bude včetně inženýrské činnosti. Zmíněnou přílohu odevzdávají 
pouze vyzvaní účastnící soutěže o návrh, společně se soutěžním návrhem.  
 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (doručeno dne 3. 10. 2018): 

Dotaz č.2. 
Do žádosti o účast bychom rádi jako referenční zakázku dali polyfunkční městský dům, který 
byl kolaudován během roku 2008. Je, prosím, důležité určit přesné datum kolaudace 
vzhledem k vypsání vaší soutěže? Tento údaj bychom museli zjišťovat na stavebním úřadu. 
 
Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 2. 
Podle soutěžních podmínek nesmí být projekt nebo realizace starší než 10 let od data 
vypsání soutěže 15.9.2018. Za termín realizace se považuje termín kolaudace stavby. 
 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (doručeno dne 3. 10. 2018): 



Dotaz č.3. 
V podkladech chybí zaměření polohopisu a výškopisu. Toto bude doplněno po zasedání 
poroty k hodnocení žádostí? 
 
Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 3. 
Zaměření bude k dispozici pouze vyzvaným účastníkům. 

 

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. 

 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Miroslav Vodák, tel: +420 732418591, 

soutez.slivenec@gmail.com 

 

 

 

podepsáno elektronicky  

RNDr. Jana Plamínková, starostka 

Ve Slivenci 4.10.2018 
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