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Dodatečná informace č.1 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce na akci:  

„Opravy bytů v původní panelové zástavbě“ 

 
ZADAVATEL: Městská část Praha 21 

Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

IČ: 00240923 

                         

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 6 a § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce 

zadávané dle ZVZ. 

 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

 

na základě včerejší prohlídky místa plnění bychom se rádi dotázali na některé nejasnosti. Z 

prohlídky vyplynulo dodání sprchových koutů, vany, kuchyňských linek a sporáků, které však 

v zadání nejsou uvedeny. V souhrnném popisu zadání se dodávky zmiňují, dále však u 

některých bytů nejsou uvedeny a někde ano (neuvedeny u Žíželické ul č.b.6,5, byt školníka..). 

Máme dodávky  zahrnout do cenové nabídky? 

V zadání nejsou požadovány elektrické rozvody a domovní rozváděče. Mají být součástí 

cenové nabídky? 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1: 

 

- Sprchové kouty jsou součástí dodávky ŽIVONÍNSKÁ 1629 Č.B. 39 a ŽÍŠOVSKÁ 

1627 Č.B. 46, viz. výkres TP.01 BYTOVÉ JÁDRO popisující standard a výkresy č. 

SS.03 a SS.04, popisující odchylky od standardu - popis místnosti 39.02 KOUPELNA 

a 46.02 KOUPELNA 

- Vany jsou součástí dodávky všech bytů, vyjma ŽIVONÍNSKÁ 1629 Č.B. 39 a 

ŽÍŠOVSKÁ 1627 Č.B. 46 kde je popsáno odchylné řešení, viz. výkres TP.01 

BYTOVÉ JÁDRO popisující standard 

- Kuchyňské linky a sporáky (a digestoře, obklady stěn, napojení na vodu, kanalizaci, 

elektro) jsou součástí dodávky všech bytů, vyjma bytu školníka, kde je ale součástí 

dodávky digestoř, viz. výkres TP.01 KUCHYNĚ popisující standard a č. SS.05, 

popisující odchylku od standardu v bytě školníka v Žárovické ulici (v razítku výkresu 

SS.05 je v razítku chybně uvedena ul. Žíželická). 

 

Obecně platí  TECHNICKÝ POPIS, popis konkrétního bytu uvádí odchylky, upřesňuje 

nejasnosti, například typ skladeb, pokud není uvedeno odchylné řešení, platí TECHNICKÝ 

POPIS. Tedy například v bytech v Žíželické ulici č.b. 5 a 6 jsou kuchyně součástí dodávky. 

 

Elektrické rozváděče a rozvody elektro jsou součástí dodávky všech bytů, viz. výkres TP.01 

ELEKTRO, kde jsou definovány technické specifikace. 
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Ing. Tomáš Gross 

technik odboru majetku a investic 

 

 
Úřad městské části Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16 Praha 9 

 

TEL.:  +420  281 012 974 

GSM.: +420 777 467 550 

EMAIL: tomas.gross@praha21.cz 
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