
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 

 

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 

 

Zadavatel dne 11. 3. 2019 obdržel níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám a poskytuje 
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

následující vysvětlení zadávací dokumentace: 
 

Dotaz č. 1 Pracuji na nabídce pro Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – 
Slivenec, tímto bych Vás chtěl požádat o upřesnění níže psaných bodů. 
 
514 Pol__49      Úprava Rozvaděče RE                               ks           1,00000 
515 Pol__53     Úprava sítě LAN                                         kpl          1,00000 
516 Pol__54     Úprava objednacího systému správ. firmou      kpl         1,00000 

Odpověď: ad 514: 

Úprava Rozvaděče RE v rozsahu dle výkresu č. 04 uvedeného v projektové dokumentaci, 
v části Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika 

ad 515: 
Demontáž a zpětná montáž stávající sítě LAN – datového připojení do kanceláře 1.23 

včetně: 

 doplnění 2 ks připojovacích zásuvek RJ45 cat. 5e - na zeď kompletní včetně 

rámečku a instalační krabice do zdi materiálový vzor ABB Swing, 
 kabeláže CAT5E UTP LSOH Eca 305m/box v rozsahu 20 m, koordinace koncovky 

sítě spolupráce se současným správcem,  

 proměření kabelových segmentů strukturované kabeláže - měřící protokol 

ověřující montáž odpovídající příslušné kategorie cat5e, 
 koordinace činnosti správce sítě 

ad 516: 

Demontáž a zpětná montáž stávajícího objednacího systému a koordinace činnosti 
správce tohoto systému 

 

Vzhledem k tomu, že to v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ povaha změny nevyžaduje (jedná se pouze 
o vysvětlení nejasností) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Současně se nejedná o takovou 

změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. 
 

V Praze dne 14. 3. 2019 
 

 

 
 

 _________________________________ 
 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 


