VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen ,Zákon“), na niž se vztahuje výjimka dle
ustanovení § 31 Zákona pod názvem
Zhotovení pasportu stavebních objektů a technologie v areálu ČOV Český Krumlov
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉM ZADAVATELI
Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov, IČO: 00245836,
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a
investic Městského úřadu Český Krumlov
Kontaktní osoby ve věcech
technických: Ing. Hynek Pazderka, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český
Krumlov, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz, tel. 380 766 717
administrativních: pí Jolana Benešová, odbor správy majetku a investic Městského úřadu
Český Krumlov, e-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz, tel. 380 766 701.
2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení pasportu ČOV Český Krumlov dle podkladu pro
zpracovatele cenové nabídky viz příloha této výzvy.
Pasport stavebních objektů a technologie v areálu ČOV Český Krumlov bude zpracován na
všechny stavební objekty a technologické části v areálu ČOV Český Krumlov s tím, že bude
zpracován v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozd. předpisů.
Pasport stavebních objektů bude obsahovat popis jednotlivých stavebních objektů, jejich
konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích
konstrukcí. V pasportu technologických zařízení a technologie budou ve výkresech půdorysů
doplněny všechny technologie, které se v areálu ČOV nachází.
Součástí prací bude geodetické zaměření oploceného areálu ČOV Český Krumlov na pravém
břehu řeky Vltavy včetně bezprostředního okolí ČOV i prostoru mezi břehem řeky a oplocením
čistírny. Součástí pasportu bude dále zákres všech nadzemních objektů i obrysů podzemních
částí objektů ČOV včetně inženýrských sítí mezi jednotlivými objekty. Inženýrské sítě pro
zpracovatele na místě vytyčí provozovatel ČOV a rovněž mu poskytne součinnost a dostupné
projektové podklady.
3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. § 98 Zákona Vysvětlení zadávací dokumentace
k předmětné veřejné zakázce.
Původní znění dotazu a odpovědi:
Dotaz č. 1:
Zadavatel požaduje uzavření smlouvy o dílo, která není v přílohách k dispozici.

Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu návrh smlouvy
o dílo. Návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 8 Výzvy k podání nabídky.
Současně zadavatel doplnil text čl. 16 Výzvy k podání nabídky takto:
7. Návrh smlouvy – doplněný a podepsaný dle bodu 8 písm. c) Výzvy k podání nabídky – text
přiložený k výzvě o podání nabídky jako příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky je jednotný a
závazný pro všechny účastníky, v návrhu smlouvy musí být doplněna nabídková cena, návrh
smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál
příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.
V Českém Krumlově dne 7. října 2021
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