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1. Zadavatel : 
Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha–Radotín, IČO : 00241598, DIČ : CZ00241598, 
zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem 
Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu : PORSIS s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, 
IČO : 06061974,  DIČ : CZ06061974, tel : 608/322525, siskapetr@seznam.cz 
 

 

2. Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb. - podlimitní zakázka na stavební práce dle §26 
zákona ve zjednodušeném řízení dle §53 zákona 134/2016 Sb. 

 
 

3. Dodatečná informace k 9.1.2018 - Předmět zakázky ( ve zkráceném soutěžním názvu ) : 
 

„Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu“ 
 

 
Dotaz účastníka – 9.1.2018, 8:47 hod. mail, : 

Dobrý den pane inženýre, 

Na základě výzvy k podání nabídky na akci „ Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavby a zřízení 

bezbariérového přístupu „ a provedené kontrole předané zadávací dokumentace Vás tímto žádáme o 

tyto dodatečné informace: 

1.      Při kontrole výkazu výměr proti PD  jsme zjistili, že ve svislých konstrukcí chybí položky pro 

osazení a dodávku válcovaných nosníků. Žádáme o vysvětlení  a případné doplnění do výkazu 

výměr. 

2.      Při kontrole výkazu výměr proti PD   jsme zjistili, že v ocelové konstrukci krovu chybí 

podélné ztužení. Žádáme o vysvětlení a  případné doplnění do výkazu výměr. 

3.      Při kontrole výkazu výměr proti PD   jsme zjistili, že není nikde položka na dílenskou 

dokumentaci Při kontrole výkazu výměr proti PD   jsme zjistili, že v ocelové konstrukci krovu 

chybí podélné ztužení. Žádáme o vysvětlení a  případné doplnění do výkazu výměr. 

  

 Odpověď zadavatele : 
 
Zadavatel konstatuje, že: 

1. Válcované stropní nosníky jsou již ve výkazu prvků statické části (pol. N1 až N11), ve výkazu 

výměr jsou to položky  to pak pol. 46, 47 

2. Dílenská dokumentace je součástí režie dodavatele. 

3. Prostorová tuhost je tvarem konstrukcí a skladbou střešního pláště (plošné desky) 

 Děkujeme za pochopení. 
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Závěrem : 

Zadavatel nepovažuje dodatečnou informaci, která nemění obsahově ZD, jako zásadní k termínu lhůty 
podání nabídek. Proto termín lhůty pro podání nabídek s zůstává v platnosti – 23.01.2018 v 10.00 hod. 
 
 
 

4. Identifikační údaje o zadavateli  
 

Zadavatel : Městská část Praha 16, Václava Balého  23/3, 153 00 Praha – Radotín, IČO : 00241598,   DIČ : 
CZ00241598,   zastoupena starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem  
Osoba ve smluvním zastoupení  : PORSIS s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO : 06061974, 
siskapetr@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 09.01.2018 
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