MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
k veřejné zakázce na dodávky zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem
Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi
.
Zadavatel, město Český Krumlov, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na: dodávky
Název akce: Provedení systému centrálního klíče v areálech klášterů Č. Krumlov
Evidenční číslo zakázky: VZCK 0028/2018/OSM/Bal
1. Identifikační údaje zadavatele
Název: Město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Zastoupen: Mgr. Daliborem Cardou
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Balcarová
Telefon: 380 766 600, 602 703 907
Email: dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz

2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel dne 15.6.2018 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz 1
Je-li ve výpisu visací zámek, petlice …… máme cenit i petlici a jestli ano, tak jakou? (např. zahrady)
Odpověď zadavatele
Petlice jsou již osazeny. pokud není v popisu přímo uvedeno jinak. (viz. např. K4-1-006 petlice a visací
zámek) Dále jak byli uchazeči seznámeni při prohlídce u dvou dveří kostela budou osazeny též petlice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historický objekt, je požadováno masivní ručně kované provedení.
Dotaz 2
Jaký zámek je myšlen, jeli ve výkazu …….přídavný zámek? (např. M1 1NP)
Odpověď zadavatele
Vesměs se jedená o přídavné zadlabávací zámky s oboustrannou vložkou a historizujícími mosaznými
štítky.
Dotaz 3
Je-li ve výkazu napsáno “NUTNÁ VÝMĚNA DOZICKÉHO ZÁMKU“ …… máme cenit výměnu
zadlabacího zámku a jestli ano, máme rozměry těchto zámků?( např. kostel)

Odpověď zadavatele
U hlavního vstupu do kostela je atypický dozický zadlabávací zámek, který má být vyměněn za zámek
s vložkou. Rozměry dozických zámků nejsou uvedeny. Doporučuji cenit spíše dražší variantu. Zároveň
se vždy jedná o dodávku mosazných štítků.
Dotaz 4
Je-li ve výkazu u zámku tzv. myšák napsáno „je nutné zamykat , - vyměnit za vložka“ …. máme cenit
výměnu za myšáka, do kterého lze vložit cylindrická vložka, nebo zabudování zadlabacího zámku?
Odpověď zadavatele
Jedná se o přídavný zadlabávací zámek včetně štítků.

V Českém Krumlově dne 19. 6. 2018
…………………………….
Mgr. Dalibor Carda, starosta

