
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 
 

 

Zadavatel: Městská část Praha - Slivenec 
Sídlo: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 

IČO: 00241661 
Zastoupený:  RNDr. Jana Plamínková, starostka 

 

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát 
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

IČO: 12493031 
 

Název veřejné zakázky: „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5   
 – Slivenec“ 

 

zjednodušené podlimitní řízení 

 

Shora uvedený zástupce zadavatele dne 22. 3. 2019 obdržel níže uvedené dotazy k zadávacím 
podmínkám. 

 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že lhůta pro doručení žádostí o vysvětlení zadávací 

dokumentace podle § 54 odst. 5 ve spojení s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) končí 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, 
tj. dne 12. 3. 2019. a po prodloužení lhůty pro podání nabídek dne 28. 3. 2019, tj. dne 19. 3. 2019. 

Zadavatel tak není povinen na tyto žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, doručené po stanovené 
lhůtě, odpovídat. 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dotazy týkající se možné úpravy položek soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění: 

 

Dotaz č. 1 Děkuji za odpověď , nicméně Vaše odpověď není zcela srozumitelná, jakým způsobem se 
bude rozsah demontáže oceňovat , budou uplatněny vícepráce…? prosím o zaslání přesné 
položky týkající se demontáží domovních technologií. 
 
Pozn. zadavatele: 
Tento dotaz se týká předchozího, viz Vysvětlení ZD č. 3: 
 
Dotaz č. 4: „Chtěl bych se Vás zeptat , zdali výkaz výměr počítá s položkou demontáží 
stávající technologie, uskladnění této technologie ( případně, kde se tato technologie 
uskladní) a zpětná její montáž,  
Případně prosím o doplnění položky do VV“. 

Odpověď: Z odpovědi "Rozsah demontáže stávající technologie gastroprovozu a jeho případného 

uskladnění bude řešen před zahájením prací" - vyplývá, že není ve VV a bude řešena 
samostatně (správcem objektu). Pouze část této technologie bude použita i po 

rekonstrukci a stojí za uskladnění. 

Demontáže domovních technologií jsou uvedeny ve VV (např. pol. 225 - 236, 292, 296, 
303, 311, 518 apod.) 

Dotaz č. 2 Prosíme o informaci, jak máme ocenit položku č. 575 Finanční rezerva – tento dotaz nebyl 
zodpovězen , žádáme o doplnění vysvětlení. 

Odpověď: Tuto položku ocení všichni dodavatelé jednotným způsobem – hodnota položky je 1 mil. 
Kč. 

Dotaz č. 3 Dále upozorňuji, že je stále nedostatečný popis např. u  položky číslo 56 150x 150 



Odpověď: Jedná se o položku 55, nikoliv 56. Z čísla položky "612403388R00" vyplývá, že se jedná 
o "hrubá výplň rýh ve stěnách do 150 x 150 mm maltou z SMS". - Popis doplněn 

v přiloženém VV. 

 

Všichni dodavatelé, kteří podají nabídku, jsou povinni pro stanovení nabídkové ceny použít „Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 4. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 3. 2018, 10:00 hod. 
 

 
V Praze dne 25. 3. 2019 

 

 
 

 
 _________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 
 

 
Příloha: Zkapacitnění kuchyně a jídelny ZŠ P5 - Slivenec_VV_opr_T_22.3.19.xlsx 


