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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 služby dle §26 zákona ve 
zjednodušeném řízení dle §53 zákona 134/2016 Sb. 

 
 

3. Dodatečná informace k 12.09.2018 - Předmět zakázky ( ve zkráceném soutěžním názvu ) : 
 

„Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice“ 
 

 
Dotaz účastníka – 10.09.2018, 16:15 hod. mail, : 

žádám o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu 
Radnice MČ Praha 16“: 

1. Zadavatel nepožaduje jako součást nabídky krycí list? Pokud ano, prosíme o jeho doplnění do zadávací 
dokumentace. 

Odpověď zadavatele :  Krycí list není určený, účastník si ho vytvoří sám. 

2. U kritéria č.2 (počet týdnů potřebných pro realizaci díla) předpokládáme, že bude hodnocen počet týdnů 
na zhotovení společné PD (viz první termín v čl.IV., odst.1. smlouvy o dílo). Zároveň předpokládáme, že 
tímto termínem je myšleno předání společné PD objednateli a zároveň její podání spolu s žádostmi o 
stanoviska či vyjádření dotčeným orgánům. Prosíme o potvrzení těchto předpokladů a zpřesnění formulací 
s tím spojených do zadávací dokumentace a smlouvy o dílo. 

Odpověď zadavatele :  Zadavatel potvrzuje předpoklady bez úpravy. 

3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel není schopen garantovat termíny vydání stanovisek a vyjádření dotčených 
orgánů a ani nemůže garantovat vydání pravomocného stavebního povolení, máme za to, že není možné, 
aby se zhotovitel termínově zavazoval k zajištění pravomocného povolení (viz druhý termín v čl.IV., 
odst.1. smlouvy o dílo).  Může zadavatel tento termín ze smlouvy o dílo vypustit, případně jej definovat 
jako předpoklad? 

Odpověď zadavatele :  Zadavatel potvrzuje předpoklady bez úpravy - vyjádření orgánů má 
stanovené lhůty a vydání stavebního povolení závisí na kvalitě zpracované dokumentace, zda se 
bude muset něco opravovat či nikoliv. 

4. V čl.II., odst.2 smlouvy o dílo je zmíněna příloha č.2 smlouvy. Žádáme o její doplnění do zadávací 
dokumentace. 

Odpověď zadavatele : text SoD …….Specifikace předmětu plnění je obsahem přílohy č. 2 této smlouvy 
– doplní účastník sám, jedná se o jeho nabídku. 

5. V čl.VI., odst.4 smlouvy o dílo je definována odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou během realizace 
stavby v souvislosti s vadami díla. Vzhledem k tomu, že dílem v této veřejné zakázce je dokumentace pro 
vydání společného povolení a nikoliv dokumentace pro provedení stavby, považujeme toto ustanovení za 
irelevantní. Může zadavatel toto ustanovení ze smlouvy o dílo vypustit? 

Odpověď zadavatele: Vypustit 

6. V čl.VII., odst.3 smlouvy o dílo je ustanovení týkající se sankcí za neplnění výkonu autorského dozoru. 
Vzhledem k tomu, že autorský dozor není předmětem díla, předpokládáme, že se jedná o omyl. Může 
zadavatel toto ustanovení ze smlouvy o dílo vypustit? 

Odpověď zadavatele: Vypustit 
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7. V čl.XI., odst.2 smlouvy o dílo je ustanovení týkající se dokumentace pro výběr zhotovitele. Vzhledem 
k tomu, že dokumentace pro výběr zhotovitele není předmětem díla, předpokládáme, že se jedná o omyl. 
Může zadavatel toto ustanovení ze smlouvy o dílo vypustit? 

Odpověď zadavatele: Vypustit 

 

  

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 – 20.09.2018 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 12.09.2018 
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