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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 
 

 

Zadavatel: Městská část Praha 13 
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 

IČO: 00241687 
Zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, zástupkyní starosty 

 

 
Smluvní zastoupení veřejného zadavatele: 

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

IČO: 12493031 
 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „ZŠ Janského a ZŠ Kuncova – rekonstrukce hřišť“ 
evid. č. zadavatele:  P13 – 46126/2017 

č. usnesení Rady městské části: UR0419/2017 z 25. 9. 2017 
 

Část 1 – ZŠ Janského – rekonstrukce atletické dráhy 

Část 2 – ZŠ Kuncova – rekonstrukce sportovního hřiště 

 

 
Shora uvedený zadavatel obdržel dne 4. 10. 2017 níže uvedenou žádost dodavatele o vysvětlení 

zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (žádost je společná pro obě části VZ). Tímto Vám 
zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci. 
 

Vzhledem k tomu, že to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 2 

ZZVZ nevyžaduje, zadavatel neprodlouží lhůtu pro podání nabídek. V zadávací dokumentaci 
nedochází k takové změně, z důvodu které by bylo nutné lhůtu pro podání nabídek prodloužit. 

 

Žádost o 
vysvětlení ZD 
z 4. 10. 2017: 
 
Dotaz č. 1: 

Zadavatel požaduje následující termíny plnění VZ: 

Termín předání staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti SOD. 
Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště. 

Termín dokončení díla: do 3 měsíců od zahájení plnění. 

 
Znamená to, že pokud bude SOD podepsaná např. v prosinci 2017, bude zadavatel 

požadovat dokončení plnění do března 2018? Z technologického hlediska je to 
samozřejmě neproveditelné. 

Vysvětlení: Zadavatel k tomu uvádí, že na situace, kdy bude nevhodné provádět práce z důvodu 
nemožnosti dodržení technologických postupů (například pro nízké teploty), je 

pamatováno v čl. III obchodních podmínek. To znamená, že pokud v souladu 
s obchodními podmínkami dodavatel upozorní zadavatele na nemožnost plnění, bude 

doba realizace adekvátně prodloužena o dobu, po kterou nebylo možné dílo z výše 

uvedených důvodu provádět. 

 

 
V Praze dne 6. 10. 2017 

 
 

 

 
 

 _________________________________ 
 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 
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