
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 
 

 

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 20. 3. 2019, 21. 3. 2019 a 21. 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. Avšak 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 Ve výkazu výměr je uveden požadavek na dodávku nerezového nábytku, ten je však bez 
jakýchkoliv rozměrů. Požádal bych o dodání rozměrů nerezového nábytku. 

Odpověď: Doplněno do výkazu výměr – viz příloha tohoto vysvětlení ZD č. 3. 

Dotaz č. 2 1. Nedostatečný popis položek 
Výkaz výměr obsahuje více položek, které nemají celý popis položky. Z tohoto důvodu 
není možné rozpočet ocenit. Popisy položek absolutně nepopisují konstrukce a materiály a 
tudíž je není možné ocenit. Výkaz výměr tak jak je zpracovaný je nedostatečný. 
Přikládáme soubor s uvedením nedostatečně popsaných položek. Jeden příklad, který je 
také uveden v přiloženém souboru: 
pol.56  150 x 150 mm 
pol.85 betonovém 
Jak jistě uznáte popis ,,betonovém,, je pro ocenění zcela nepoužitelný, takových položek 
je v rozpočtu více. 
 
2 Agregované položky 
Prosíme o informaci, jak máme ocenit položku č.575 Finanční rezerva.  
Můžeme ji ocenit s jednotkovou cena 1,-Kč, případně s nulou s tím, že se pak domluvíme 
na vícepracích v průběhu stavby? Nyní nelze předvídat jak velká finanční rezerva je nutná. 
Rozpočet je zpracovaný programem RTS a velké množství položek je agregovaných, 
přičemž u některých není snadné určit, které položky skutečně agregované jsou a které 
nikoli. Navíc není zcela zřejmé, co vše mají agregované položky obsahovat. Kódy položek 
nelze brát jako zásadní jelikož zásadní by měl být popis položek.  
Uchazeči, kteří k ocenění použijí program Kros od společnosti ÚRS mají cenovou databázi 
s jinými kódy položek a ocení agregované položky, jako kdyby se nejednalo o agregované 
položky, a budou tím pádem u určitých položek levnější a pak budou uplatňovat 
vícepráce. 
 
3. Prosíme o prodloužení termínu pro podání nabídek o 9 kalendářních dnů Prosíme 



zaslání výkazu výměr s úplnými popisy položek a zároveň prosíme o prodloužení termínu 
pro podání nabídek o 9 kalendářních dnů, jelikož dojde k významnému doplnění zadávací 
dokumentace. 

Odpověď: Doplněno do výkazu výměr – viz příloha tohoto vysvětlení ZD č. 3. 

Dotaz č. 3 Dle zadávací dokumentace je uchazeč povinný předložit Technické listy. Je možné některé 
z těchto dokladů předložit v anglickém jazyce? 

Odpověď: Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, viz Výzva, čl. 18, požadavek aby nabídky 

byly podány v českém jazyce. Vztahuje se to i na technické listy. Zadavatel požaduje 
autorizovaný překlad do českého jazyka. 

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: Rozsah demontáže stávající technologie gastroprovozu a jeho případného uskladnění 
bude řešen před zahájením prací. Demontáž domovních technologií je ve VV zohledněna. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 28. 3. 2018, 10:00 hod. 

 
 

V Praze dne 22. 3. 2019 
 

 

 
 

 _________________________________ 
 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 


