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

Veřejná zakázka:
„Stavební úpravy bytových jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě
Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Vážení,
v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy bytových
jednotek č. 476/2, č. 476/4 a č. 476/6 v domě Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5“ (dále jen
„VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem Nám. 14. října 1381/4, Praha
5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje
zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 16. 09. 2021 na profilu zadavatele na adrese
https://zakazky.praha5.cz. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace poskytuje
zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu doručeného dne 30. 09. 2021.

Znění dotazu č. 1:
Dobrý den,
žádáme o objasnění informací obsažených v ZD.
a/ v části 2 ZD (podrobné podmínky) je uvedeno:
- lhůta realizace 11/2021 - 04/2022 (tedy 6 měsíců)
- požadavek na pojištění 5 mil.
b/ v části 3 ZD (návrh SOD) je uvedeno:
- lhůta realizace 120 dní (tedy 4 měsíce)
- požadavek na pojištění 3 mil.

Platní "Podrobné podmínky..." nebo "Návrh SOD"?
Předem děkuji a přeji pěkný den

Odpověď zadavatele:
Zadavatel k dotazu uvádí následující:
1) V souvislosti s nejasností ohledně lhůty realizace zadavatel uvádí, že lhůta uvedená v Části 2
ZD je předpokládaná ve smyslu, aby účastníci mohli počítat s vyčleněním dostatečných kapacit
v případě zájmu. Neznamená tedy, že by se předmět plnění veřejné zakázky měl realizovat 6
měsíců, jedná se pouze o obecný časový rámec.

Proto platí údaj uvedený v návrhu smlouvy o dílo, tj. lhůta realizace kompletního díla
činí 120 dní (čtyři měsíce).
2) V souvislosti s nejasností ohledně požadavku na výši pojištění zhotovitele na odpovědnost za
škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy o dílo zadavatel uvádí, že
platný údaj je také v návrhu smlouvy o dílo, tj. účastník musí disponovat pojištěním
minimálně 3 mil. Kč. V rámci části 2 ZD se jedná o administrativní chybu.

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 se
Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, ta tak zůstává stanovena do 08.
10. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

V Praze dne 30. 09. 2021

Ing.
Petr
Topič
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podepsal Ing.
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