DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce
místních
komunikací
a
vybraných
inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové
Domovy, Příkrá
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

město Český Krumlov
nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
00245836
CZ00245836

Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Mgr. Dalibor Carda, starosta města

Výše uvedený zadavatel v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon"), sděluje následující
dodatečné informace k výzvě k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce v otevřeném řízení k výše uvedené veřejné zakázce, evidenční číslo veřejné zakázky
VZCK 0061/2014.
Zadavatel k výzvě k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v
otevřeném režimu, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce "Rekonstrukce místních
komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy,
Příkrá", evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0061/2014, doplňuje následující:
1.

Dotaz

V zadávací dokumentaci je pro splnění profesního kvalifikačního předpokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost, požadována autorizace pro obor Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (IV00, SV0x, TV0x). Může být tento požadavek nahrazen autorizací
pro obor Vodohospodářské stavby?
Odpověď:
Zadavatel bude považovat za splnění profesního kvalifikačního předpokladu
osvědčujícího odbornou způsobilost, pro který je v zadávací dokumentaci požadována
autorizace pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00,
SV0x, TV0x), předložení autorizace pro obor Vodohospodářské stavby.
2.

Dotaz

Přebytečný materiál bude uložen na skládku zhotovitele nebo jí zřizuje investor (v případě
určení skládky investorem, jaký je poplatek za uložení)?
Odpověď:
Přebytečný materiál s výjimkou ornice, o jejímž využití (kromě rekultivace ploch v místě
stavby) bude možno jednat s odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu
Český Krumlov, musí být podle jeho povahy a vlastností uložen na skládce. Investor nebude
zajišťovat skládku ani jiný prostor ke konečnému uložení přebytečného materiálu.
3.

Dotaz

U SO 101 v položce č. 14 Zřízení trativodů z trub plastových je uvedena měrná jednotka
"m2" namísto "m".
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že se jedná o chybu psaní. Správně má být uvedeno "bm".
Zadavatel nebude z tohoto důvodu měnit výkaz výměr. U této položky bude jako měrná
jednotka v nabídkovém rozpočtu, přikládaném ke smlouvě o dílo, uvedena měrná jednotka
"bm".
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4.

Dotaz

Povrch parkovacích stání bude proveden z kamenné dlažby tl. 100 nebo betonové dlažby,
kterou uvádí průvodní zpráva (SO 101, položka č. 22)
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby povrch parkovacích stání byl proveden z kamenné dlažby, jak je
uvedeno v soupisu prací a projektové dokumentaci - vzorové řezy.
5.

Dotaz

O jakou vzdálenost budou posunuty sloupy veřejného osvětlení? Veškerý materiál mimo
nového kabelu zůstává stávající (SO 101, položka č. 27)
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby položka č. 27 u SO 101 nebyla naceněna, protože veřejné
osvětlení je samostatným stavebním objektem, v rámci kterého jsou prováděny veškeré
související práce a dodávky.
6.

Dotaz

Výšková úprava mříží "anglických dvorků" znamená pouze osazení stávajících mříží nebo se
jedná i o nákup sklepních světlíků (např. ACO Markant)? (SO 101, položka č. 30)
Odpověď:
Zadavatel počítá s tím, že v souvislosti s provedením nového povrchu chodníku budou na
objektech stávajících "anglických dvorků" provedeny pouze práce související s osazením
stávajících mříží a případnou úpravou betonových rámů, ve kterých jsou osazeny. Nejedná
se o vybourání a nové vybudování "anglických dvorků".
7.

Dotaz

Rozměr nových kamenných obrubníků? Jedná se o silniční obrubník nebo krajník? (SO 101,
položky č. 38 a č. 39)
Odpověď:
Položka č. 38 - sadový obrubník kamenný o rozměrech cca 10 x 20 cm.
Položka č. 39 - detail a popis obrub (OP4) je uveden v projektové dokumentaci - vzorové
řezy.
Zadavatel upřesňuje, že se jedná o řezané kamenné obrubníky bez další povrchové úpravy
(např. pemrlováním).
8.

Dotaz

Typ liniového odvodnění - s vyjímatelnou mříží (typ mříže, povrchová úprava) nebp bez
mříže (monoblock), materiál (polymerbeton, kompozit PP, beton), třída zatížení? (SO 101,
položky č. 44)
Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že vhodným řešením odvodnění je monoblok z polymerického betonu,
třída zatížení D400 dle ČSN EN 1433 (např. RD 200V). Žlaby nebudou pojížděné (jsou
osazeny podél obrub).
9.

Dotaz

Jsou vedlejší rozpočtové náklady považovány za položky nebo mohou zůstat nulové?
Odpověď:
Vedlejší rozpočtové náklady mohou zůstat nulové. Pokud uchazeč neprovede nacenění
vedlejších rozpočtových nákladů, nebude toto zadavatelem považováno za chybu, která by
znamenala vyřazení nabídky z hodnocení.
10. Veřejné osvětlení - nový položkový rozpočet
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Součástí dodatečné informace č. 1 je nový položkový rozpočet pro stavební objekt Veřejné
osvětlení. Soubor je ve formátu .xls, obsahuje šest listů. Uchazeči je umožněno v
jednotlivých listech (mimo list s názven "Krycí list") doplnit jednotkové ceny u všech
položek. Další zásahy do položkových rozpočtů nejsou povoleny. Na listu "Krycí list" je
nastaven výpočet DPH tak, že položka "DPH základní sazba" je součinem položky "CELKEM ZÁKLADNÍ CENA" a čísla 0,21 s tím, že vypočítaná hodnota je zaokrouhlena matematicky na
dvě desetinná místa.
Položkový rozpočet ve formátu .xls je ke stažení na profilu zadavatele nebo na webových
stránkách zadavatele www.ckrumlov.cz v části OBČAN sekce Výběrová řízení, veřejné
zakázky, e-aukce, pronájmy.
V Českém Krumlově dne 12.1.2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města
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