VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ,,Zákon“) na niž se vztahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona pod názvem:

Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci záměru obnovy štol podzemního
objektu „Obchvatný kanál Větřní – 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, 381 01 Český Krumlov
Zastoupené: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
IČ: 00245836
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614
Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc – jednatel
(dále jen administrátor)

Ing. Eva Digitálně
podepsal Ing.
Surmová
Surmov Eva
Datum:
2021.10.19
á
15:32:43 +02'00'

Kontaktní osoby ve věcech:



technických: Ing. Hynek Pazderka, odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český
Krumlov, tel. 380 766 717, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz.



administrativních: Ing. Eva Surmová,
surmova@osigeno.cz, tel: 724 479 893.

odborný

konzultant

veřejných

zakázek,

e-mail:

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zhotovení projektové dokumentace pro
realizaci záměru obnovy štol podzemního objektu „Obchvatný kanál Větřní – Český Krumlov“
v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.
Současně provede vybraný zhotovitel geodetické zaměření stávajícího stavu; k tomu zhotovitel
předá objednateli data geodetického zaměření (formát *.dgn nebo *.dwg), která lze použít pro
zpracování v geografických informačních systémech vedených objednatelem. Zadavatel požaduje,
aby v soupisu prací a dodávek byla položka "zaměření skutečného provedení stavby", jako
nezbytná příloha pro kolaudaci a zanesení stavby do katastru nemovitostí.
Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Zadávací dokumentaci.

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:
Nejí jednoznačně dán rozsah požadovaných projekčních prací, k jednotlivým požadovaným bodům uvádíme
červeně označené dotazy:
Rozsah projekčních prací

a) měření objemu odpadních vod o Před ČOV Český Krumlov na štole I, a to před ČOV Český Krumlov
na štole II, na štole I v blízkosti předávacího místa kanalizace JIP Větřní - kontinuální měření? přenos
dat?

b) umístění čidel - čidel čeho? – teploty, hladiny, plynu, pohybu…?
c) odvětrání štol, odvodnění štol - předpokládá se nové nebo sanace stávajícího, případně obojí?
d) zabezpečení vstupů - pouze mechanické nebo i elektronické?
e) elektroinstalace, osvětlení, telefonní vedení - telefonní vedení pouze lokální nebo s přenosem na
dispečink, případně do veřejné telefonní sítě?

f) rekonstrukce vstupních šachet - rekonstrukce ostění, vystrojení - lezného zařízení, nadzemních
objektů…?

g) rekonstrukce koryta - pouze sanace nebo výměna, jak je to s převáděním vody za stavby?
h) obnovení stěn a výztuh - v jakém rozsahu? Existuje nějaký pasport, stavebně technický průzkum?
Odpověď na dotaz č. 1:
Ad a) Měření objemu odpadních vod by mělo být kontinuální s přenosem dat na dispečink ČOV.
Ad b) Čidla na výskyt plynu a pohybu.
Ad c) U odvodnění se předpokládá pouze sanace stávajícího.
Ad d) Zabezpečení vstupů bude navrženo jak mechanické, tak i elektronické.
Ad e) Telefonní vedení bude s přenosem na dispečink ČOV.

Ad f) U vstupních šachet budou rekonstruovány stěny i vystrojení, zabezpečení nadzemní části bude řešeno
u šachty Š5 (viz foto současného stavu).

Ad g) Zadavatel požaduje návrh sanace stávajícího koryta. Při realizaci předpokládá provádění sanace po
úsecích s provizorním převáděním odpadních vod, např. bypassem.
Ad h) Na stav stěn a výztuh neexistuje pasport ani stavebně technický průzkum. Obnovení stěn a výztuh
bude provedeno v nezbytném rozsahu pro zabezpečení bezpečnosti a funkčnosti důlního díla. Skutečný
rozsah bude předmětem následných výrobních výborů zhotovitele se zástupci zadavatele a provozovatele
ČOV (společnost ČEVAK a.s.).

Dotaz č. 2:
Dle zadávací dokumentace se zdá nadbytečný požadavek na oprávnění dle §2 zákona 61/1988 Sb., pro
požadované je dostatečné oprávnění dle §3 téhož zákona. Požadujete tedy i doložení oprávnění dle §2
zákona 61/1988 Sb.?
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel požaduje k prokázání odborné způsobilosti předložení oprávnění dle § 2 zákona ČNR č. 61/1988
Sb., nebo oprávnění dle § 3 písm. c) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. a dle § 3 písm. i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.
Uvedená oprávnění mohou být předložena samostatně.
Účastníci mohou rovněž předložit oprávnění dle § 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. a oprávnění dle § 3 písm. c)
zákona ČNR č. 61/1988 Sb. a dle § 3 písm. i) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. společně.

4. DALŠÍ INFORMACE
Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 99 odst. 2 Zákona o prodloužení
lhůty pro podání nabídek následovně:
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.10.2021 v 9:00 hod.

V Českém Krumlově dne 19.10.2021

…………………………………………….
Mgr. Dalibor Carda
starosta města

