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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 
 

 

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 12. 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 12. 10. 2017: 
 
Dotaz č. 1: 

Prosím o doplnění výpočtů použitých při stanovení předpokládaného množství 

jednotlivých položek soupisů prací dle platné vyhlášky č. 169/2016. Bez tohoto 
doplnění není možné zkontrolovat jejích správnost. 

Vysvětlení: Zadavatel doplnil u jednotlivých položek výkazu výměr, kterých se to týká, výpočet 

množství měrných jednotek. Doplněné výkazy výměr jsou přílohou tohoto vysvětlení 
č. 2. 

Dotaz č. 2: Chápeme správně, že referenční zakázka, prostřednictvím které plníme požadavek 

technické kvalifikace na část 1, můžeme zároveň splnit požadavek technické 

kvalifikace na část 2? 

Vysvětlení: Ano, to je pochopeno správně. V případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části, 
podávají se nabídky pro každou část zcela samostatně, včetně prokazování splnění 

kvalifikace. 

Dotaz č. 3: Je možné splnit technický požadavek pro část 2 - ZŠ Kuncova - "výstavba 
(rekonstrukce) sportovních areálů, jejichž součástí byla dodávka atletické dráhy 
s umělým povrchem a stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem" referencí, 

jejíž předmětem byla "výstavba (rekonstrukce) sportovních areálů, jejichž součástí 

byla dodávka atletické dráhy s umělým povrchem a stavba několika jednoúčelových 
hřišť s umělým povrchem"? 

Vysvětlení: Ne. Zadavatel požaduje u této části veřejné zakázky předložení seznamu stavebních 

prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, a to v rozsahu "výstavba 
(rekonstrukce) sportovních areálů, jejichž součástí byla dodávka atletické dráhy 
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s umělým povrchem a stavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem". Tento 
požadavek zadavatele je jasně formulovaný, to znamená, že zadavatel požaduje, aby 

dodavatel prokázal, že v tomto období poskytl a dokončil stavbu víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem, tzn. stavbu takového hřiště, které slouží k více druhům sportů 

(např. malá kopaná, volejbal, tenis, nohejbal atd.) a kde jednotlivé druhy těchto 
sportů jsou vyznačeny lajnováním. 

Dotaz č. 4: Prosíme o doplnění stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy 
do zadání. Mohou obsahovat důležité požadavky výstavby, které je třeba zohlednit 

v nabídkové ceně. 

Vysvětlení: Zadavatel o stavební povolení nežádal. 

Dotaz č. 5: Z Obchodních podmínek vyplývá, že zhotovitel je povinen předat objednateli 

sjednaný počet PD se zakreslením skutečného provedení v tištěné a elektronické 

podobě. Prosíme o jasné množstevní specifikování termínu "sjednaný počet" pro 
správné ocenění. 

Vysvětlení: Zadavatel požaduje projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení 

ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči tak, jak je 

uvedeno v čl. 13.1.4. Obchodních podmínek. 

Dotaz č. 6: Dostane zhotovitel od objednatele PD v otevřeném formátu DWG pro zapracování 
skutečného provedení? (pokud ne, je třeba nechat překreslit - dopad do ceny) 

Vysvětlení: Ne. Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace v "pdf" formátu, 
v jiném formátu ji zadavatel uchazečům výběrového řízení ani vybranému dodavateli 

nebude předávat. 

Dotaz č. 7: Dle Obchodních podmínek je zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a osobám 

vykonávajícím technický a autorský dozor provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla - prosíme o vysvětlení a jasné specifikování - 

dopad do ceny. 

Vysvětlení: Jedná se o kancelářský prostor se stolem a židlemi a připojením na elektřinu. Může se 

jednat např. o místnost stavbyvedoucího nebo sousedící, apod. Obvykle se zde konají 
kontrolní dny, apod. 

Dotaz č. 8: Bude požadováno provedení oplocení staveniště? Z PD ani výkazu výměr není jasné. 
Vzhledem k velikosti staveniště se jedná o významnou částku. 

Vysvětlení: Zadavatel toto nevyžaduje, obě sportoviště jsou chráněna areálovým oplocením. 

Vítězný dodavatel je však povinen v rámci plnění veřejné zakázky zabezpečit 

staveniště tak, aby toto odpovídalo předpisům BOZP. 

 

Upozornění zadavatele: Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně 
aktualizované verze podmínek účasti v zadávacím řízení ve znění vysvětlení zadávací dokumentace, tj. 

zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (výkazy výměr). 
 

 

V Praze dne 17. 10. 2017 
 

 
 

 
 _________________________________ 

 JUDr. Vladimír Tögel, advokát 

 smluvní zástupce zadavatele 
 

 
Přílohy: - ZŠ Janského-atlet.dráha-výkaz výměr 2 
 - ZŠ Kuncova-atlet.dráha+víceúčel.hřiště-výkaz výměr 2 
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