Veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3) stavební práce, § 15, § 26, § 56
souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto
zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové
aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně – Bystrci“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 01
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je
zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné
znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení
(označené jako Odpověď zadavatele).
Dotaz č. 1:

Dotaz k souhrnnému rozpočtu – souhrn VV – ten obsahuje 3 listy Stavba, Objekty a Rekapitulace.
Listy Stavba a Objekty se používají pro vyčíslení celkových nákladů investora včetně těch, které
nejsou plněním zhotovitele, chápeme správně, že tyto listy nemáme oceňovat?
V listu Rekapitulace je kromě objektové rekapitulace také rekapitulace VRN, Rezervy a Nákladů
z neinvestičních prostředků, chápeme správně, že tyto nemáme oceňovat?
Odpověď zadavatele:
Na listech Stavba a Objekty je nutné ocenit pouze náklady, které jsou plněním zhotovitele.
Na listu Rekapitulace nenaceňovat hlavy VI. Vedlejší náklady celkem VRN, VIII. Rezerva a XI. Náklady
z neinvestičních prostředků (tj. nacenit nulou).

Dotaz č. 2:

V soupise prací VV_D.12 SO12 Vedlejší rozpočtové náklady je položka:

3 00-03

Inženýrské činnosti, stavební dozor

soubor

1,00

Stavební dozor si běžně najímá objednatel. Máme položku nacenit nulou nebo zadavatel položku
smaže a opraví výkaz výměr?
Odpověď zadavatele:
Výše uvedenou položku je nutné nacenit nulou.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval
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