DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 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.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel se s ohledem na řadu vysvětlujících informací rozhodl prodloužit termín pro
podání nabídek takto:
Původní lhůta pro podání nabídek stanovena na 20. 1. 2015 do 10:00 hod se ruší a
stanovuje se nová lhůta pro podání nabídek na den 28. 1. 2015 do 9:30 hod.
2.

Dotaz

V SO 101 Komunikace, pol. č. 28 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON. DÍLŮ
je uveden text "kompletní provedení včetně přípojek DN 150 v celk. dl. 84,5 m, realizace
přípojky včetně zemních prací, atd. bude provedena v rámci stavby kanalizace a vodovodu
(před stavbou vlastní komunikace)". V SO 01 Kanalizace jsou započteny jen domovní
přípojka a přípojky dešťových svodů.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že uvedená poznámka u SO 101 Komunikace v pol. č. 28 VPUSŤ
KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON. DÍLŮ pouze upozorňuje uchazeče na to, že k
provedení přípojek DN 150 o celkové délce 84,5 m musí dojít již v průběhu stavebních prací
při budování kanalizace tak, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění při realizaci, pokud
by zhotovitel po dokončení stavby kanalizace zjistil, že je potřeba v rámci stavby
komunikace ještě provést napojení dešťových svodů.
3.

Dotaz

Chápeme správně, že v SO 01 Kanalizace u pol. č. 22 Recyklát betonový - cena vč. naložení
a dopravy je tato položka bez nákupu? Má investor svůj recyklát? Stejný dotaz se vztahuje
k SO 02 Vodovod pol. č. 16.
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že uvedené položky (SO 01 Kanalizace, pol. č. 22 a SO 02 Vodovod, pol.
č. 16) v sobě zahrnují i pořízení tohoto materiálu (betonového recyklátu). Město Český
Krumlov disponuje tímto materiálem, který by bylo možné využít. Pro podrobnější informace
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je nutno kontaktovat Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Ing. Balcarová,
tel. 380 766 600.
4.

Dotaz

V SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 31 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, nové DZ, 19 m. Co je touto položkou
myšleno?
Odpověď:
Jedná se o dodávku a montáž dopravních značek dle PD. Zadavatel potvrzuje, že se v
případě uvedené měrné jednotky "m" jedná o chybu psaní. Správně má být uvedena měrná
jednota "kus". Počet měrných jednotek je správný.
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
"kus".
5.

Dotaz

Ve výkazu výměr pro objekt SO 101 "Rekonstrukce MK Nové Domovy" je v položce č. 18
uvedeno: ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50 MM, - ACO 11 tl. 50 mm; planimetrováno. Z výše
uvedené položky je zřejmé, že pro obrusnou vrstvu má být použita směs ACO 11. V
technické zprávě je uvedeno, že pro obrusnou vrstvu bude použita směs ACO 11+. Mohl by
zadavatel upřesnit, jakou směs má uchazeč ocenit?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že se jedná o chybu psaní. Pro ocenění položky platí údaj uvedený ve
vzorovém příčném řezu a výkazu výměr, tedy ACO 11.
6.

Dotaz

Ve výkazu výměr pro objekt SO 101 "Rekonstrukce MK Nové Domovy" je v položce č. 19
uvedeno: OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100 MM, - ACP 16+ tl. 70 mm; planimetrováno.
Z výše uvedené položky je zřejmé, že pro ložní vrstvu má být použita směs ACP 16+. V
technické zprávě je uvedeno, že pro ložní vrstvu bude použita směs ACO 16+. Mohl by
zadavatel upřesnit, jakou směs má uchazeč ocenit?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že se jedná o chybu psaní. Pro ocenění položky platí údaj uvedený ve
vzorovém příčném řezu a výkazu výměr, tedy ACP 16+.
7.

Dotaz

Ve výkazu výměr pro objekt SO 101 "Rekonstrukce MK Nové Domovy" jsou uvedeny
položky. č. 22 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA, č. 23
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC, č. 38 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, č. 39 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, č. 40
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBUBNÍKŮ. Chápe uchazeč správně, že ze stávajících
materiálů bude použito 666 m kamenných obrubníků u položky č. 40 a položky č. 22, č. 23,
č. 38 a č. 39 jsou včetně dodávky materiálu (kostky + obruby)?
Odpověď:
Zadavatel sděluje, že uchazeč chápe správně, že ze stávajících materiálů bude použito 666
m kamenných obrubníků u položky č. 40 a položky č. 22, č. 23, č. 38 a č. 39 jsou včetně
dodávky materiálu.
8.

Dotaz

V části Veřejné osvětlení je navrženo 19 kusů svítidel ELEKTRO-LUMEN ARC-80-VT-33,
70W. Můžeme do nabídky ocenit i jiný, lacinější typ svítidla.
Odpověď:
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Vzhledem k tomu, že se místo stavebních prací nachází v Městské památkové zóně Plešivec,
prohlášené Vyhláškou MK č. 108/2003 Sb., trvá zadavatel na nacenění svítidel, uvedených
ve výkazu výměr (svítidla ELEKTRO-LUMEN ARC-80-VT-33, 70W). Záměna typu svítidel není
možná, protože projektová dokumentace byla zpracována v souladu se závazným
stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče.
9.

Dotaz

V rámci výběrového řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku vypsanou městem
Český Krumlov žádáme o dodatečnou informaci k požadavku zadavatele stanovenému v
zadávací dokumentaci, resp. v bodě 13.2 její přílohy č. 4 návrhu smlouvy o dílo. Uvedené
ustanovení zní: "Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne
uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného
předání díla dle čl. 10 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně 6 mil. Kč, a současně
provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele
k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události." Zvýrazněná část ustanovení
představuje nesplnitelnou podmínku, když tento druh vinkulace není u tohoto typu pojištění
poskytován. Žádáme o dodatečnou informaci k této podmínce, zejména upřesnění znění
vinkulační klauzule / požadavků na vinkulační klauzuli, dále upřesnění jak bude s právem
objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události nakládáno, popř. o
vypuštění této podmínky.
Odpověď:
Zadavatel upřesňuje, že ustanovení vztahující se k vinkulaci, uvedené v bodě 13.2. návrhu
smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), budou při uzavírání smlouvy o dílo s
vybraným uchazečem z textu smlouvy vypuštěna.
10. Dotaz
Ve výkazu výměr pro objekt "Veřejné osvětlení" je v listu "Krycí list" chybně uveden vzorec
v řádku CELKEM - ZÁKLADNÍ CENA. Uchazeč tímto žádá o opravu výkazu výměr pro veřejné
osvětlení.
Odpověď:
Součástí dodatečné informace č. 2 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. 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 (část OBČAN, sekce Výběrová řízení, veřejné
zakázky, e-aukce, pronájmy).
V Českém Krumlově dne 14.1.2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města
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