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Město Jesenice 

Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice 
 

 

 

 

tímto poskytuje  

 

DODATEČNÉ INFORMACE 

 

 

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky a služby  
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a  ust. § 38 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
 
 

„Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka“ 
 
 
 
 

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 4 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 

poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. 

Z povahy dodatečných informací viz. níže nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu 

s ust. § 40 odst. 3 zákona. 

 
 

 

 

 

Dodatečné informace č. 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dotaz č. 1.  

  Ve smlouvě o dílo v čl. 2, odst. 6  Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:  

 geodetické zaměření  a zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné 
podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a 
tabulkové části ve formátech .doc a .xls.) 

 

Týká se geodetické zaměření i části A inventarizace dřevin a sadové úprav, či nikoliv? 

Pokud ano, které prvky mají být geodeticky zaměřeny, uveďte přesný výčet (příklady 

níže) 

- stávající ponechané stromy a keře 

- nově vysazené stromy 

- keřové skupiny, apod? 

Jakým způsobem bude zaměření koordinováno a s ostatními částmi B a C? 

Cena za provedení zaměření by měla být vymezena samostatnou položkou rozpočtu. 

 

Odpověď k dotazu č. 1 

Geodetické zaměření pro část A nebude předmětem plnění. 

 

 

Dotaz č. 2 

Ve smlouvě o dílo čl.  7. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž: 

 poskytování následné údržby (např. zálivky, výchovné řezy apod.),  a to po dobu 
udržitelnosti projektu, tj. ještě 5 let po ukončení projektu (tzn. do konce roku 2020), 

 

Pracovní činnosti spojené s následnou údržbou je pro účely soutěže nezbytné ze 

strany zadavatele přesně specifikovat. A to zejména: 

- kterých prvků se týká,  

- jaké pracovní operace zadavatel bude požadovat,  

- v jaké četnosti se požadované pracovní operace budou realizovat. 

Veškeré pracovní operace spojené s následnou péčí jsou obsaženy v ceníku ÚRS a je 

tedy možné je rozpočtově specifikovat. 

Následná péče není hrazená z dotačního titulu a bude-li cena za provádění následné 

péče rozepsána do jednotlivých položek rozpočtu, nebude již možné je následně 

oddělit. 

Nabídky a zejména jejich rozpočty pak nebudou transparentní. 

 

Odpověď k dotazu č. 2 

Následná údržba se týká veškerých stromů a keřů, které budou vysázeny. Následná péče představuje 

zejména pravidelná ošetřování, zdravotní řezy.   

 

Následnou péči uchazeči zahrnou do celkové ceny předmětu plnění veřejné zakázky. 

 

 

Dotaz č.3 

Ve smlouvě o dílo čl. 8 odst. 3 



Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 

doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených 

orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

Platí toto ustanovení i pro realizaci části A sadovnické úpravy? 

Pokud ano, prosím o vymezení požadovaných dokladů na tuto konkrétní zakázku 

 

Odpověď k dotazu č. 3 

Neplatí  

 
 
 
Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny. 

 

 

V Jesenici, dne  24.09.2014. 

 

 

 

                                                                                           Ing. Jan P O L Á K, v. r.  

                                                                                                                                   starosta města 

 

 

 


