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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 15.1.2018 - Předmět zakázky ( ve zkráceném soutěžním názvu ) : 
 

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

 
Dotaz účastníka – 13.1.2018, 22:42 hod. mail, : 

Dobrý den, 

připravujeme nabídku na vámi vypsanou veřejnou zakázku "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení 
bezbariérového přístupu." Rádi bychom vznesli pár dotazů: 

1) ve výkazu výměr oddíl 764 Klempířské konstrukce jsou položky: 

    položka 197: KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 670 45S 25M2 - výměra 782,3 m2 

    položka 208: KLEMP KRYT HL LINDAB FOP-PLX 0,6 45S- výměra 670 m2 

Ve výkazu jsou tedy dvě krytiny a z plechu TiZn a Lindab. Dle PD má být pouze plechová falcovaná krytina. 

Odpověď zadavatele : 
 
Na celé stavbě jsou používány pouze ocelové žárově zinkované plechy s poplastováním vrstvou 
polyesterového nástřiku a to jako krytina, tak i jako klempířské prvky včetně venkovních parapetních 
plechů a oplechování říms. Pokud se ve výkazu výměr vyskytly položky s odkazem na konkrétní výrobky, 
pak se jedná pouze o navržený vzor, který účastník v nabídce může nahradit výrobkem kvalitativně 
stejným, nebo lepším.  
 
 

Dotaz účastníka – 14.1.2018, 18:51 hod. mail, : 

Dobrý den, 

připravujeme nabídku na vámi vypsanou veřejnou zakázku "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení 
bezbariérového přístupu." Rádi bychom vznesli pár dotazů: 

1) ve výkazu výměr oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce jsou položky: 

    položka 242: D+M SKLENENA FASADA 

Tento prvek není ve výpisu prvků ani nikde jinde v projektové dokumentaci. Je nutné jeho specifikace. 
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Odpověď zadavatele : 

Jedná se o prosklený pás mezi původní a novou římsou. V tomto pásu nejsou žádné otevíravé plochy a je 
zasklena tepelně izolačním trojsklem. 

Podrobnější popis je v technické zprávě Architektonického a stavebně technického řešení v části 4.5.9.1 
„okna, exteriérové dveře“, pátý odstavec. V textu je popsáno jako bezrámové zasklení. Ve výkresové části 
je vidět v detailech A, B, C (výkr.D1.3.01 a D1.3.02). 

 
 

Dotaz účastníka – 14.1.2018, 21:34 hod. mail, : 
 

Dobrý den, 

připravujeme nabídku na vámi vypsanou veřejnou zakázku "Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení 
bezbariérového přístupu." Rádi bychom vznesli pár dotazů: 

1) chtěl bych upozornit na chybnou buňky položky 283-Výtah. Po zadání ceny se tato cena nepřičítá k celkovému 
součtu, ani se nepromítá to krycího listu a rekapitulace. 

 

Odpověď zadavatele : 
 
Zadavatel konstatuje, že: 
 
Děkujeme za upozornění, opravili jsme chybu ve vzorci na listu „rekapitulace“. Zasíláme opravený výkaz výměr. :  
ZŠ Radotín - výkaz výměr 2.xlsx 
 
Děkujeme za pochopení. 

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 15.01.2018 
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