DODATEČNÁ INFORMACE č. 2
k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby dle § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ,,Zákon“) pod názvem:

„Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov“
Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele města Český Krumlov dne 15.6.2016.

1. Kontaktní údaje
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) Zákona:
Město Český Krumlov
Se sídlem:
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupená:
Mgr. Dalibor Carda – starosta města
IČ:
00245836, DIČ: CZ00245836
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 Zákona:
Osigeno s.r.o,
Se sídlem:
Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office:
Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:
27761746, DIČ: CZ27761746
Zastoupená:
Ing.Tomáš Rýc - jednatel
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144
(dále jen administrátor),

Elektronicky podepsal(a) Ing. Tomáš
Rýc
Datum: 2016.07.08 13:28:14 CEST
Místo: CZ

Druh zadávacího řízeni:
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby.
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude zpracování komplexní dopravní koncepce města, která vytvoří
podmínky pro kvalitní a bezpečnou dopravu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kódy:
71300000-1
- Technicko inženýrské služby
71242000-6
- Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
79000000-4
- Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a
bezpečnostní služby
79300000-7
- Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
3. Dodatečná informace veřejné zakázky
Veřejný zadavatel odesílá v souladu s ust. § 49 odst. 3 Zákona dodatečnou informaci k předmětné
veřejné zakázce.
Dotaz č. 1:
Na str. 7 bod 2.6 Zadávací dokumentace je požadováno: Zadavatel stanovuje, že část předmětu
plnění A1 - Průzkum dopravního chování a A2 - Směrový průzkum silniční dopravy nesmí být plněn
subdodavatelsky. Dle bodu 2.4 je však A1 - Komunikační síť města a blízkého okolí a Průzkum dopravního
chování je A4. Prosíme o objasnění, jestli se myslí "Komunikační síť města a blízkého okolí" nebo "Průzkum
dopravního chování". Pokud se myslí průzkum dopravního chování, co je důvodem tohoto požadavku? Z
naší zkušenosti průzkum zabezpečí v nejvyšší kvalitě agentura na průzkum trhu a proto na jeho realizaci
standardně subdodavatelsky podobnou agenturu najímáme.
Odpověď na dotaz 1:
Jedná se o A4 - Průzkum dopravního chování. Na str. 7 bod 2.6 se jedná o chybu v psaní.
Dotaz č. 2:
Oproti SUMPu chybí v Zadávací dokumentaci podstatná část - Komunikační strategie. Bude
komunikace s veřejností, participace na vizi a návrhových částech zabezpečena třetí stranou, nebo
magistrátem?
Odpověď na dotaz 2:
Komunikační strategie není součástí Zadávací dokumentace. Bude řešeno jiným způsobem.
Dotaz č. 3 :
Dotaz k specifikaci N2 - Multimodální model dopravní poptávky ve městě Český Krumlov a
blízkém okolí: Požaduje se čtyř-stupňový predikční dopravní model sestavený na základě dat z průzkumu
dopravního chování, demografické prognózy a prognózy rozvoje území? Postačí 24 hodinové intenzity? Jaký
je horizont prognózy modelu a tím pádem dopravní koncepce (např. rok 2030, 2035)?

Odpověď na dotaz 3:
Ano, požadován je čtyř-stupňový predikční dopravní model sestavený na základě dat z průzkumu
dopravního chování, demografické prognózy a prognózy rozvoje území. Postačí 24 h intenzity. Horizont
prognózy rok 2035.
Dotaz č. 4 :
V Zadávací dokumentaci je v kap. 2.4 ve specifikaci A4 - Průzkum dopravního chování požadován
vzorek 600 respondentů. V nadpisu této části je však uvedeno, že rozsah má být "dle specifikace v příloze č.
1.1 Zadávací dokumentace". V příloze 1.1 je požadovaný čistý vzorek 500 domácností. Který údaj platí?
Pokud je to vzorek 600 respondentů, je tím myšlen čistý vzorek? Pod respondentem je myšlena domácnost,
nebo FO?
Odpověď na dotaz č. 4 :
Předmětem plnění veřejné zakázky budou služby, v rozsahu specifikovaném v Zadávací
dokumentaci odst. 2.4. V rozdílném rozsahu mezi Přílohou 1.1 a Zadávací dokumentací je pro uchazeče
závazná Zadávací dokumentace a rozsah v ní uvedený.
Dotaz č. 5 :
V Zadávací dokumentaci bod 7.5 písm f) je v rámci realizačního týmu požadován Specialista v
oblasti marketingu s vysokoškolským vzděláním a praxí 5 let. Je možné nahradit vysokoškolské vzdělání
např. certifikací Marketingového manažera od Českého institutu pro marketing (CIMA-A) a delší než
požadovanou praxí?
Odpověď na dotaz č. 5 :
Pro řádné splnění technických kvalifikačních předpokladů je nutné splnit náležitosti stanovené v ZD
odst. 7.5 b. písm. f). Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Zpracoval:
Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.
mail: jakub.ryc@osigeno.cz
mob.: +420 777567735
V Českém Krumlově dne 8 .7.2016
…..….................................
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

