
 

  
 

  
 
 
 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025 
tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 028, e-mail: info@broz-sedlaty.cz, www.broz-sedlaty.cz, IČ: 24827452, DIČ: CZ24827452 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady Praha 8 – 

Libeň“ 
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 
Název:   Městská část Praha 8 
Sídlo:         Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 
IČ:    00063797 

 ZÁSTUPCE ZADAVATELE:  

 
Obchodní firma: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo:         Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00 
IČ:    24827452 
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I.  

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 
Zástupci zadavatele byla dne 5.12.2016 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. 

 

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující: 

Dotaz č. 1  

Žádáme zadavatele o vyjasnění PD a VV. V předaném VV se v SO 100: KOMUNIKACE, 009.1 
Obrubníky opakuje materiálová položka „Obrubníky-žlábky (Betonka)-dodávka" a související 
položka montáže je pro příkopový žlab. Žádáme o bližší specifikaci jaký rozměr příkopového 
žlabu je požadován, jelikož z PD jsme toto nezjistili. 

 

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Specifikace příkopového žlabu je uvedena ve výkresu D 1.1.4.2.3 - Vzorové příčné řezy. Jedná 
se o 4 řady cihel rozměru 75x300x140 (např. ES04 CSB - Betonka) do betonového lože třídy B 
12,5 
 

Dotaz č. 2  

Žádáme zadavatele o vyjasnění provedení laviček. V PD SO 811 v Technické zprávě je uveden 
referenční výrobek Escofet Nomo. Ten je dodáván výrobcem se sedáky a opěradly ze severské 
borovice. V popisu výrobku jsou uvedena modřínová prkna. Je možná záměna materiálu z 
modřínu na borovici. Žádáme rovněž o sdělení, zda výkres tvaru lavičky s uvedenými rozměry 
je závazný, nebo se jedná o orientační nákres a lavičky mohou být k tomuto nákresu 
podobné. 

 

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující: 

Lavičky (referenční výrobek) uvedené v DPS jsou totožné, jako lavičky již dříve instalované v 
jiné části parku (Dolní louka a dětské hřiště), a proto je výkres tvaru lavičky s uvedenými 
rozměry závazný. Dříve instalované lavičky v jiné části parku jsou z modřínového dřeva. 
Zadavatel umožňuje použití namísto modřínového dřeva dřevo z borovice, a to z borovice 
severské, jako u referenčního výrobku.  

 

Dotaz č. 3  

Žádáme zadavatele o vyjasnění provedení dřevěné vykonzolované lavice (PD SO 811). V 
Technické zprávě bod 3.7 je uvedeno „Všechny dřevěné prvky budou impregnovány 
bezbarvým přípravkem pro ochranu před  UV  zářením,  škůdci,  houbami,  ...". Dle našich  
informací  ochrana  před  UV  zářením  není v impregnačních prostředcích, ale až ve vrchních 
pigmentovaných lazurovacích nátěrech. Pokud bude prováděna pouze impregnace, bude 
bez ochrany před UV zářením. 
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K dotazu dodavatele č. 3 zadavatel uvádí následující: 

Impregnace na bázi přírodních olejů nebo jiných nízkokapilárních přípravků 
(nanotechnologie)  umožňují dosáhnout požadované ochrany. Přípustná je pigmentace do 
10% v odstínu podobném podkladovému dřevu.  

 

Dotaz č. 4  

Žádáme zadavatele o vyjasnění PD a VV komunikace větve X. Neodpovídají výkresy řezů 
větve X, kde je vyznačena stávající opěrná zeď, ale dle situace nové konstrukce větve X končí 
před touto opěrnou zdí. Ve výkresu D1.1.4.2.1 (Situace) je konec úpravy větve X na staničení 
0,01488 km a ve výkresu D1.1.4.2.4 (Charakteristické řezy) je u řezu větve X staničení 
0,03089 km. Ve VV pak skladba nové konstrukce živičné části komunikace větve X odpovídá 
frézované komunikaci, ale komunikace bude zcela vybouraná, a proto by ve VV měl být 
rozsah prací Komunikací asfaltových včetně podkladních vrstev. Pokud délka úpravy větve X 
odpovídá výkresu situace, měl by být upraven celý VV této větve. 

 

K dotazu dodavatele č. 4 zadavatel uvádí následující: 

Ve výkresu D.1.1.4.2.4 Charekteristické řezy je řez větve X mimo řešené území a  není tedy 
předmětem požadovaného řešení, protože původně plánovaná komunikace byla vypuštěna. 
Pro nacenění lze použít vzorový příčný řez větve X z výkresu D.1.1.4.2.3. Vzorové příčné řezy. 
Konstrukce větve X bude zcela vybourána v místě vybudování přejezdového prahu, jinak 
dojde k odfrézování a k položení pouze svrchních vrstev konstrukce vozovky. 

 

Dotaz č. 5  

Žádáme zadavatele o informaci, zda DPS bude doplněna o vytyčovací výkresy pro SO 101 - 
114 Místní komunikace a SO 211 Opěrné zdi. Vytyčovací výkres je zpracován pouze pro SO 
302 Protierozní opatření. Pokud ne, bude muset jejich zpracování být zahrnuto do ceny 
geodetických prací. 

 

K dotazu dodavatele č. 5 zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel nebude DPS doplňovat o vytyčovací výkresy pro SO 101-114 Místní komunikace a 
SO 211 Opěrné zdi. Cena za vytyčení musí být zahrnota do geodetických prací. 

 

Dotaz č. 6  

Žádáme zadavatele o vyjasnění VV - 767 Zámečnické konstrukce, kde je uvedena položka 
„vrata ocelová 1800x500, 2 křídlová, 2 x zámek včetně rámu". K těmto vratům, jsme však v 
DPS nenašli žádný výkres, bližší specifikaci ani jejich umístění. Žádáme proto o doplnění DPS 
nebo úpravu VV. 
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K dotazu dodavatele č. 6 zadavatel uvádí následující: 

Položka vrata ocelová 1800x500 části VV – 767 Zámečnické konstrukce je součástí 
stavebního objektu SO 901 Přeložka plynu, konkrétně nového sloupku pro měření plynu pro 
SK Meteor Praha. Jedná se o zděný sloupek s kovovými vraty, viz výkaz výměr SO 901 část D2 
až D4.  

 

Dotaz č. 7  

Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání 
nabídky (§98, §99 ZZVZ). 

 

K dotazu dodavatele č. 7 zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením§ 99 odst. 2 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) prodloužil lhůtu pro podání 
nabídek tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

II.  

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve 
spojení s ustanovením§ 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do 16.12.2016 do 
12:00. Nabídky se podávají v souladu se zadávací dokumentací na adrese Advokátní 
kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3. Otevírání obálek s 
nabídkami se uskuteční dne 16.12.2016 ve 12:15 hod. na adrese Advokátní kancelář Brož, 
Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3. 

 

V Praze dne 8.12.2016 

 

 

…………………………………………………………… 
za Městskou část Praha 8 
JUDr. Jiří Brož, jednatel 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
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