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Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VZ/9/2017 – „ MŠ Vokovická – výstavba nového 

objektu 2 tř. MŠ včetně parkových úprav“ 

 
V souladu s ustanovením § 98 odst. 3, 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), Vám podáváme dodatečné informace na výše 
uvedenou akci. 
 
Dotaz č. 1: 
Ve VV jsou vedlejší náklady, které jsou pro každý objekt samostatně, což je nestandardní. Může 
zadavatel sjednotit vedlejší náklady a dát je jako samostatný list? Dále si uchazeč všimnul, 
že některé vedlejší náklady chybí. Může zadavatel doplnit do výkazu chybějící položky týkající 
se vedlejších nákladů? 
 
Odpověď: 
Vedlejší náklady jsou pro každý objekt uvedeny zvlášť. Zadavatel trvá na tomto rozdělení. 
Zadavatel požaduje, aby veškeré vedlejší náklady byly oceněny v rámci uveřejněného zadávacího 
výkazu výměr. Doplňovat položky do zadávacího výkazu výměr není možné.  
 
 
Dotaz č. 2: 
Ve VV u objektu MŠ Vokovická - škola - bourací práce a Úprava parku - bourací práce je položka: 

9   979999999R0a 1   10 % příměsí t 

Tato položka je chybně popsaná. Může zadavatel upravit popis položky ve VV? 
 
Odpověď: 
Objasnění názvu položky je „Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí“. Tato položka bude oceněna 
v rámci uveřejněného výkazu výměr, při zachování původního názvu, avšak respektující 
upřesňující informaci od zadavatele. Změna popisu vznikla převodem VV do podoby dle vyhlášky 
o veřejných zakázkách. 
 
 

dle seznamu 
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Dotaz č. 3: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - kácení zeleně chybí položka pro naložení větví, kmenů, pařezů. 
Může zadavatel doplnit položku do VV? 
 
Odpověď: 
Naložení dřevní hmoty je v ceníku RTS kalkulováno v položkách „vodorovné přemístění…“. 
Zadavatel požaduje ocenit naložení větví, kmenů a pařezů v této položce. 
 
 
Dotaz č. 4: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ jsou položky pro bednění prostupu. Uchazeč 
se domnívá, že je zde uveden špatný počet prostupů. Může zadavatel překontrolovat výměry 
u bednění prostupů a uvést správný počet? 
 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje ocenit v předepsaném počtu dle výkazu výměr. 
 
 
Dotaz č. 5: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ chybí položka podpěrné konstrukce pro bednění 
nosníků. Může zadavatel doplnit položku do VV? 
 
Odpověď: 
Podpěrná konstrukce nosníků je kalkulována v rámci podpěrné konstrukce stropů. Zadavatel 
požaduje ocenit v rámci této položky. 
 
 
Dotaz č. 6: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ je položka: 

9   900      RT2      HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 250,00 

Může zadavatel specifikovat, jaké práce si má uchazeč pod touto položkou představit? 
 
Odpověď: 
Jedná se o veškeré stavební přípomoce k instalacím. 
 
 
Dotaz č. 7: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ je položka: 

58333663R       Kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; 
      třída prané, kačírek 

l 308,70 

Uvádět MJ pro kamenivo v l je nestandardní. Může zadavatel upravit měrnou jednotku, 
popřípadě výměru? 
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Odpověď: 
Jedná se o standardní položku ceníku RTS včetně měrné jednotky. Zadavatel požaduje ocenit 
v předepsané měrné jednotce. 
 
 
Dotaz č. 8: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ je položka: 

764421291R00      Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu montáž 
V   vč. spojovacích prostředků oplechování říms 

m 770,58 

Uchazeč se domnívá, že je zde uvedena špatná výměra. Může zadavatel překontrolovat výměru 
u této položky? 
 
Odpověď: 
Položka představuje drenážní zpomalovače na šikmé střeše. Zadavatel požaduje ocenit 
v předepsané výši. 
 
 
Dotaz č. 9: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - budova MŠ jsou položky: 

342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového 
podhledu, do 0,25 m2 

kus 4,00 

59591089.BR dvířka do sádrokartonu pozink; 250 x 250 mm; s tlačným zámkem kus 2,00 

59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 4,00 

U těchto položek nesedí výměra montážních prací s dodávkou. Může zadavatel překontrolovat 
výměry u těchto položek? 
 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje ocenit v předepsaném množství. 
 
 
Dotaz č. 10: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - drobná architektura, oplocení jsou položky: 

133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 20,24 

275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 19,60 

998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 
50 m výšky do 3 m 

t 72,58 

Uchazeč se domnívá, že hloubení jamek (hloubka 1m) pro plot je předimenzované. Může 
zadavatel překontrolovat výměry u těchto položek? 
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Odpověď: 
Položka obsahuje základové patky plotu, herních prvků, laviček, košů, zahraz. sloupků, stojanu 
na kola a zábradlí terénního schodiště. Zadavatel požaduje ocenit v předepsaném množství. 
 
 
Dotaz č. 11: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - drobná architektura, oplocení, Mateřská škola - přípojky – voda, 
Mateřská škola - přípojka kanalizace se šachtou a Mateřská škola - přípojka - horkovod jsou 
položky pro zásypy, ke kterým se používá vykopaná zemina. Dle geologického průzkumu 
je vykopaná zemina nevhodná. Může zadavatel překontrolovat VV s geologickou zprávou, 
popřípadě doplnit do VV položky týkající se dovozu a uložení nové zeminy? 
 
Odpověď: 
Jedná se o zásypy v nezatížené oblasti, je tedy uvažováno s použitím výkopku. Zadavatel trvá 
na svém požadavku. 
 
 
Dotaz č. 12: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - drobná architektura, oplocení jsou položky: 

917732111R00 O  Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 

m 134,30 

5924511910R D  Dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; 
tl. 80,0 mm 

m2 27,67 

Opravdu zadavatel uvažuje, že bude jako obrubník osazena dlažba? Může zadavatel 
překontrolovat tyto položky a popřípadě upravit VV? 
 
Odpověď: 
Zmíněné položky představují pás dlaždic pod plotem. Zadavatel požaduje ocenit dle výkazu výměr. 
 
 
Dotaz č. 13: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - drobná architektura, oplocení jsou položky: 

976047231R00 Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích 
desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm 

m 0,65 

345232123R0a Stříška plotu ze zákrytových teracových desek, šířka 500 mm m 0,65 

Může zadavatel upravit popis položky na montáž, místo vybourání? 
 
Odpověď: 
Objasnění názvu položek je „Osazení betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích 
desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm“ a „Osazení stříšky plotu 
ze zákrytových teracových desek, šířka 500 mm“. Jedná se o práce spojené s osazením prvků. Tyto 
položky budou oceněny v rámci uveřejněného výkazu výměr, při zachování původních názvů, 
avšak respektující upřesňující informace od zadavatele. 
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Dotaz č. 14: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - drobná architektura, oplocení jsou položky: 

13320930R   tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S235JR); a = 60,0 mm; 
b = 5,0 mm 

t 0,29 

13321072R  T tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S235JR); a = 60,0 mm; 
b  = 10,0 mm 

t 0,19 

14587263R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; 
tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 

t 1,78 

14587779R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; 
tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm 

t 0,11 

14587796Ra Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  180x100x3 mm t 0,07 

Pro tyto položky chybí ve VV jejich výroba (řezaní, ohýbaní). Může zadavatel doplnit VV o výrobu 
těchto položek? 
 
Odpověď: 
Zpracování ocelových prvků je kalkulováno v položkách „osazení sloupků" a „montáž madel 
zábradlí z trubek“. Zadavatel požaduje ocenit výrobu (vč. řezání, ohýbání apod.) do těchto 
položek. 
 
 
Dotaz č. 15: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - přípojka kanalizace se šachtou chybí položka pro přesun hmot. 
Může zadavatel doplnit položku do VV? 
 
Odpověď: 
Díl obsahuje pouze zřízení 1 kanalizační šachty a sanaci potrubí rukávcem. V montáži šachty 
je i přesun jejích prvků, které budou v rámci mimostaveništní dopravy (územní vlivy v dílu VN) 
přivezeny bezprostředně k výkopu. Zadavatel požaduje ocenit dle výkazu výměr. 
 
 
Dotaz č. 16: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - přípojka – horkovod je položka: 

722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 17,00 

Tato položka se zdá být uchazeči zbytečná, pokud se jedná o horkovod. Může zadavatel 
překontrolovat VV, popřípadě položku z VV odstranit? 
 
Odpověď: 
Jde o pročištění potrubí před zapojením do veřejné sítě. Zadavatel požaduje ocenit dle výkazu 
výměr. 
 
 
Dotaz č. 17: 
Ve VV u objektu Mateřská škola - přípojka – horkovod se uchazeč domnívá, že je zde uvedena 
špatná výměra pro přesun hmot. Může zadavatel překontrolovat VV, popřípadě výměru opravit? 
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Odpověď: 
Přesun hmot se týká pouze trubního materiálu a příslušenství, zásypy jsou kalkulované včetně 
vodorovného přesunu do 20 m od místa zásypu. Do této vzdálenosti bude zásypový materiál 
dopraven v rámci mimostaveništní dopravy (územní vlivy v dílu VN). Zadavatel požaduje ocenit 
dle výkazu výměr.  
 
 
Dotaz č. 18: 
Výkaz výměr neobsahuje všechny technologické položky nutné k provedení díla. Jak bude 
zadavatel postupovat v takových případech, kdy se jednoznačně prokáže, že výkaz 
je nedostatečný? 
 
Odpověď: 
Zadavatel považuje uveřejněný zadávací výkaz výměr za dostatečný. Případné nedostatky 
zjištěné v průběhu realizace stavebních prací budou řešeny v souladu s návrhem smlouvy o dílo, 
který je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.  
 
 
Dotaz č. 19: 
Ve VV nejsou dostatečné popisy některých položek, ke kterým existují výpisy prvků. Popis položky 
by měl odkazovat na výpis prvků a obsahovat označení výrobku. Může zadavatel doplnit 
k jednotlivým položkám VV (výplně otvorů a truhlářské výrobky) označení těchto výrobků dle 
tabulek PD? 
 
Odpověď: 
Zadavatel objasňuje tyto položky: 
Dle VV číslo 17/55 oddíl 64 – Výplně otvorů 
Pol. č. 103, kód 642941211RT1 – doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D11 
Pol. č. 104, kód 642941211RT2 - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D12 
Pol. č. 106, kód 642941211RT3a - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D13 
Pol. č. 107, kód 642941211RT5a - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D14 
Pol. č. 108, kód 642941211RT7a - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D5 
Pol. č. 109, kód 553310321Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D7 
Pol. č. 110, kód 553310322Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D8 + D18 
Pol. č. 111, kód 553310323Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D9 
Pol. č. 112, kód 553310328Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D10 
Pol. č. 113, kód 553310730Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D11 
Pol. č. 114, kód 553310731Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D12 
Pol. č. 115, kód 553310732Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D13 
Oddíl 766 – Konstrukce truhlářské 
Pol. č. 461, kód 55389102Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O1 + O4 + O6 
Pol. č. 462, kód 55389102Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O1 + O4 + O6 
Pol. č. 463, kód 55389102Rc - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O1 + O4 + O6 
Pol. č. 469, kód 61110311Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O9 
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Pol. č. 470, kód 61110317Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O5 
Pol. č. 471, kód 61110318Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O3 
Pol. č. 472, kód 61110318Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O2 
Pol. č. 473, kód 61110357Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O9 
Pol. č. 474, kód 6114025056R - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O13 
Pol. č. 477, kód 611405941R - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O14 
Pol. č. 479, kód 611408694Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O11 
Pol. č. 480, kód 611408694Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O10 + O12 
Pol. č. 484, kód 61141219Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O19 
Pol. č. 485, kód 61141219Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O16 
Pol. č. 486, kód 61141219Rc - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O15 
Pol. č. 487, kód 61141219Rd - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O17 
Pol. č. 488, kód 61141219Re - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O18 
Pol. č. 491, kód 61143030Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D1 + D2 + D3 
Pol. č. 492, kód 61143030Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. 1/2 D3 
Pol. č. 493, kód 61161802Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D7  
Pol. č. 494, kód 61161803Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D1 + D2 + D3 
Pol. č. 495, kód 61161822Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D2 + D3 
Pol. č. 496, kód 61161822Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D2 
Pol. č. 497, kód 61165001Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D11 
Pol. č. 498, kód 61165001Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D15 
Pol. č. 499, kód 61165002Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D12 
Pol. č. 500, kód 61165003Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D13 
Pol. č. 501, kód 61165003Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D8 
Pol. č. 502, kód 61165004Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D9 
Pol. č. 503, kód 61165005Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D14 
Pol. č. 504, kód 61165005Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D5 
Pol. č. 505, kód 61165006Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D10 
Pol. č. 506, kód 61165603Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D4 
Pol. č. 507, kód 61165604Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D6 
Pol. č. 508, kód 61165619Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D20 
Pol. č. 509, kód 61165619Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D6 
Pol. č. 510, kód 61168702.ARa - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D3 
Pol. č. 511, kód 61173191Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O7, vč. zárubně 
Pol. č. 512, kód 61173191Rb - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. O7, O8 vč. zárubně 
Pol. č. 513, kód 61181265.ARa - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D14 
Pol. č. 514, kód 61181266.ARa - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D5 
Pol. č. 515, kód 611812693Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D1 + D4 
Pol. č. 516, kód 611812694Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D6 
Pol. č. 517, kód 611812893Ra - doplnění dle PD a tabulek prvek ozn. D19 + D20 
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Dotaz č. 20: 
Ve VV jsou sjednoceny práce pro montáž plotu a zábradlí, totéž se týká i materiálů. Může 
zadavatel práci a materiál pro jednotlivé konstrukce jasně rozdělit do několika položek? 
 
Odpověď: 
Vzhledem k charakteru plotu a zábradlí terénního schodiště bylo kalkulováno s položkou „osazení 
sloupků“ jak pro sloupky plotu, tak i pro zábradlí a s položkou „montáž madla“ jak pro madlo 
zábradlí, tak i pro vodorovné příčle plotu. Zadavatel požaduje ocenit dle výkazu výměr. 
 
 
Dotaz č. 21: 
V souboru „513707817_5_VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_skolka.xlsx „ , záložka 001 17_55_001 
Pol 
Položka č.17 - 979093111R00 „Uložení suti na skládku bez hutnění“ má uvedené množství 
v rozpočtu ve výši 137,72986 t. Neměla by být tato hodnota ve výši jako je uvedena u položek 
č. 19, 20, 21 a 23 v množství 142,67986 t? 
 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje ocenit v předepsané výši dle uveřejněného výkazu výměr.  
 
 
Dotaz č. 22: 
V souboru „513707817_4_VZ_9_2017_-_slepy_rozpočet_park.xlxs“, záložka 101 17_55_101 Pol 
Položka č.17 - 979083191R00 „Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m“ má uvedené 
množství v rozpočtu ve výši 320,92070 t. Neměla by být tato hodnota vyšší a sice v násobku 
320,92070 x14=4.492,8898t jako je uvedeno v rozpočtu č.17/55/001? Skládku ve vzdálenosti 
do 7km od stavby nelze zajistit.  
 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje ocenit v předepsané výši dle uveřejněného výkazu výměr. 
 
 

Na základě výše uvedeného Vám oznamujeme, že pro předmětnou veřejnou zakázku zadavatel 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 30. 11. 2017, 08.30 hod. a zadávací lhůtu: 
do 28. 02. 2018, 10.00 hod. (tj. lhůta, po kterou nesmí účastník ze zadávacího řízení odstoupit). 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

Tomáš Jílek Ing. Petr Macháček 
předseda představenstva místopředseda představenstva 
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