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Veřejná zakázka „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

 
V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace 

k výše uvedené veřejné zakázce. 

 
Dotaz č. 1: 
 

Vzhledem k nejasnostem při požadovaném rozdělování položek pro 1. Rozvojovou péči do 31. 12. 2018 a 2. 

Následnou dvouletou péči,  žádáme zadavatele o dodání položkových výkazů výměr pro oba stavební objekty 

SO 801.1 a SO 801.2. 

                                                                                                        
Odpověď: 

 

V příloze č. 8 Výzvy pro podání nabídek vč. zadávacích podmínek je poskytnut soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož součástí jsou i stavební objekty SO 801.1 a SO 801.2. Rozvojová a 

udržovací péče v rozsahu celého období je vymezena v dílčích částech 823 – 1b soupisů těchto stavebních 

objektů. Způsob uvedení nabídkové ceny za rozvojovou a udržovací péči v návrhu smlouvy s rozdělením na 

období do 31. 12. 2018 a následné 2 roky byl objasněn v rámci poskytnutého vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3, uveřejněného na profilu zadavatele dne 22. 03. 2017. Technologický postup těchto služeb je 

v kompetenci dodavatele a finanční rozdělení v soupisu specifikovaných dodávek a služeb do dvou uvedených 

období tak závisí na dodavatelem zvoleném způsobu realizace veřejné zakázky. 

Textová specifikace rozvojové a udržovací péče je dále uvedena v technické zprávě ke stavebnímu objektu SO 

801.1 a 801.2 a dále pak v rozhodnutí o povolení a kácení dřevin a uložení náhradní výsadby č.j. 

MOaP/57296/13/OSŘP/Va ze dne 18. 9. 2013 a č.j. MH 09850/2014/VVHaZ/MHaD/Bur ze dne 29. 10. 2014. 

 
 

 

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je pro zpracování nabídky závazné! 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 

vedoucí odboru  

veřejných zakázek a kapitálových účastí  
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