Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631

Veřejná zakázka:
„Zajištění projekčních a inženýrských služeb při rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ
a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Smíchov“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 27. 07. 2021
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz č. 1:
Dle Návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 Zadávací dokumentace, požadujete termín
odevzdání DPS do 60 dnů od podpisu Etapového předávacího protokolu k DUR+DSP. V této
době ještě nebude vydané stavební povolení a zřejmě ani všechna vyjádření DOSS.
Žádáme Zadavatele o informaci, jak budou řešeny případy, kdy vyjádření k předané
dokumentaci DUR + DSP bude obsahovat připomínky, které je nutné zapracovat do
dokumentace?
Z výše uvedeného důvodu žádáme dále Zadavatele, aby s ohledem na případné zapracování
připomínek do dokumentace nebo zajištění rozhodujících vyjádření k projektu DUR + DSP,
prodloužil termín pro odevzdání DPS.
Odpověď č. 1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že délku stavebního řízení a připomínky DOSS nelze předem
předjímat. V případě objektivních skutečností a prodlení, které zhotovitel nezavinil, bude
prodloužena lhůta k provedení příslušné části díla, a to prostřednictvím uzavření písemného
dodatku ke smlouvě. V souvislosti s tím tedy zadavatel dále uvádí, že nebude prodlužovat
termín pro odevzdání DPS.

Dotaz č. 2:
Dle Návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 Zadávací dokumentace, je Zhotovitel
povinen vyhotovit a předložit koncept Studie ve 4 písemných vyhotovení. V případě jeho
schválení je Zhotovitel povinen předat další 2 písemné vyhotovení.
S ohledem na výši nákladů vynaložených při tisku, žádáme Zadavatele o informaci, zda lze
koncept Studie předložit ke schválení pouze v 1 písemném vyhotovení?
Odpověď č. 2:
Zadavatel k tomuto uvádí, že požaduje zachovat počty písemných vyhotovení konceptu
Studie uvedených ve smlouvě. Důvodem je nutnost projednání ve výborech, komisích, RMČ,
věcně příslušných odborech a školském zařízení.
V souvislosti s tímto zadavatel dále uvádí, že v zadávací dokumentaci je v bodě 6 (požadavky
na zpracování nabídkové ceny) uvedeno následující: „Účastníkem takto vymezená nabídková
cena bude určena jako cena konečná a nejvýše přípustná, v níž budou obsaženy všechny
náklady, které účastníkovi můžou vzniknout v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky“.

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se
Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, ta tak zůstává stanovena do
02. 08. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 28. 07. 2021
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