Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)
1.

Název veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení

2.
Identifikace zadavatele
Název zadavatele
IČO
Sídlo
Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova
3215/3a, Praha 5
zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a §
53 zákona

Městská část Praha 5
00063631
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 05. 08. 2019 žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost tímto zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění
zadávací dokumentace č. 12.
Obsah žádostí:
Dotaz č. 1
Ve Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace č. 11 je uvedeno:
Dotaz č. 2
SO 08 - pol. 9500000R - Přemístění mobiliáře mimo stavbu a zpět - kompl.1. Může zadavatel určit místo
a vzdálenost od stavby? Požaduje zadavatel demontáž a zpětnou montáž herního mobiliáře? Pokud ano,
žádáme o doplnění do VV.
Vyjádření zadavatele na dotaz č. 2:
Mobiliář bude muset být uložen jinde na stejném pozemku 3062/1, případně jinde v areálu školy. Odvoz
mimo areál školy není uvažován. Bude proveden soupis mobiliáře zadavatelem při předání staveniště.
SO 08 pol. 18 - dopsán mobiliář - včetně demontáže, uskladnění a opětovné montáže.
Žádáme zadavatele o upřesnění, o jaký mobiliář se jedná, počet kusů, způsob kotvení. Předpokládáme,
že se jedná o herní prvky, které jsou ukotveny do základů. Proto je nutné v rámci principu rovného
zacházení doplnit VV o položky související s demontáží mobiliáře (vybourání základů, odvoz suti na
skládku) a montáží mobiliáře (základové konstrukce, posypy apod.). V současné době nelze seriozně
ocenit předložený VV, kde je položka kompletem.
Vyjádření zadavatele na dotaz č. 1:
Z mobiliáře bude přemístěna pouze houpačka (hnízdo), v trase budoucího chodníku a prozatímně
umístěna na stejném pozemku zadavatele 3062/1. Houpačka nemá žádné betonové základy. Je pouze
zasazena svojí nosnou dřevěnou konstrukcí tvořenou kůly do země. Nevzniká žádná suť ani bourání
základů. Ostatní herní prvky zůstávají ve své současné poloze a není nezbytné je demontovat.
Dotaz č. 2
Upozorňujeme, že cementovláknitá krytina ze šablon Betternit 40x40 cm předpokládá bezpečný sklo
střechy 30° nebo 22°, ale s vodotěsným podstřeším. Střecha má však sklon pouze 26,9°. V tomto případě
zřejmě bude nutné použít jiný typ krytiny např. obdélník 600x300 mm u kterého výrobce umožňuje

bezpečnou pokládku i na nižší sklon střechy. S jakým typem krytiny do ceny máme uvažovat tak, aby
Objednatel i Dodavatel mohli plnohodnotně garantovat záruční dobu na tuto část stavby?!
Vyjádření zadavatele k dotazu č. 2:
Rozměr šablony byl určen odborem památkové péče. Pro ocenění použijte rozměr šablony dle
projektové dokumentace. Dále citujeme z projektové dokumentace:

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, tak zadavatel neurčuje konkrétního výrobce střešní krytiny.
Ve výkresové dokumentaci - výkres č. 17 je uvedeno následující:

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a dostatečné lhůtě pro
podání nabídek zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek, ten tak zůstává stanoven do
dne 15. 08. 2019, do 10:00 hod.

V Praze dne 07. 08. 2019
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