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Název zakázky Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

Evidenční číslo zakázky Z2018-041795 

Název projektu 
Fyzika pevných látek pro 21. století (Solid 21), registrační číslo projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 

Druh zadávacího řízení 
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel dne 3. 1. 2019 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Znění 
žádosti a odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže. 
 
Dotaz č. 1 
 
V příloze D2.2.2. KAN je v PD pod názvem FZU_DZS_D_2_4_KAN_RN_005 výkres 
FZU_DZS_D_2_4_KAN_PP_003. Jde o retenční nádrž. Tato nádrž není specifikována jinak než objemem. 
Pro její odpovídající ocenění je nutné dodat bližší technický popis od projektanta.( rozměry, vlastnosti 
atd.). Tato nádrž není popsána ani v TZ. 
 
Dotaz: 
Bude dodána specifikace předmětné retenční nádrže. 
 
Odpověď: 
Specifikace předmětné retenční nádrže není součástí dokumentace DVD. Její zpracování bude 
předmětem plnění vybraného zhotovitele v rámci zpracování projektové dokumentace. 
 
 
Dotaz č. 2 
V příloze C.8_upr1 - FORMULÁŘ ROZPIS PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY, je oddíl AST. 
V položce 711: Izolace proti vodě a vlhkosti je dle nás skryt řádek 1673 (list je uzamčený), který by měl 
Obsahovat Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým – 
předpokládáme že by mohlo jít o základovou desku. 
Dle technického listu navrhovaného výrobku odpovídá odkrytá položka (řádek 1673) necelé polovině 
výrobcem uváděné spotřeby a při započtení základové desky již množství v položce dodávka odpovídá. 
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Dotaz: 
Jakým způsobem tyto náklady zohlednit ve zmíněném formuláři? Nebo bude řádek odkryt. 
 
Odpověď: 
Jedná se o finančně minoritní položku, která je v kontextu informativního a orientačního charakteru 
Rozpisu paušálního obnosu Přijaté smluvní částky ve spojení s oceněním paušální cenou za celý komplet 
téměř zanedbatelná. Zhotovitel částku za tuto položku zohlední v ceně kompletu. 
 
 
Dotaz č. 3 
V příloze C.8_upr1 - FORMULÁŘ ROZPIS PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY, jsme nenalezli položku pro doplnění 
ceny za DA – Dynamický zdroj tak jako je VV ve složce D.2.2.9 DA 
 
Dotaz: 
Jakým způsobem zohlednit v příloze C.8_upr1 - FORMULÁŘ ROZPIS PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY 
 
Vzhledem k výše uvedeným dotazům žádáme o posunutí termínu odevzdání nabídky o adekvátní dobu. 
 
Odpověď: 
Dle odst. 4.2.3. přílohy D „Požadavky objednatele“ požaduje objednatel zpracovat „Alternativní řešení 
záložního zálohování „Přehodnocení DUPS““. 
V příloze C.8 „Formulář rozpis přijaté smluvní částky“ je tato položka na listu Rekapitulace v řádku 117. 
Tato položka se neoceňuje, je jednou z položek, které budou hrazeny z podmíněného obnosu dle 
podmínek popsaných v Preambuli k příloze C.8. 
 
 
V souladu s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 23. 1. 2019 do 
11:00 hodin, a v souladu s touto změnou upravuje textaci ustanovení 2.2 zadávací dokumentace, které 
je nyní platné v následujícím znění:  
 
2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 23. ledna 2019 do 11:00 hodin. 
  
 
V Praze 
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