VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 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:

Český Krumlov, ZŠ T. G. Masaryka, sanace suterén. zdí a obnova kanalizace

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
Surmová

Digitálně
podepsal Ing. Eva
Surmová
Datum:
2022.01.10
15:01:52 +01'00'

Kontaktní osoby ve věcech:



technických: Zdeněk Kmoch, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel.
380 766 609, e-mail: zdenek.kmoch@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 jsou stavební práce při obnově hydroizolace obvodových stěn
suterénu školy v rozsahu, který je uveden na situaci. V rámci stavebních úprav stávajícího dvora ZŠ
budou sanovány vlhké suterénní zdi školní jídelny především po havárii ležaté kanalizace severního
školního dvora. Je navrženo odstranění stávající kanalizace a položení nové jednotné kanalizace ve
dvoře a provedení trvalých drenáží a odvětrání suterénního zdiva, které by měly zamezit vzniklým
potížím (odstranění vlhkosti a tvorba plísní na suterénních zdech v zázemí školní kuchyně
a přilehlých prostor školní družiny.
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:
Dobrý den.
Chtěli bychom se zeptat zda je opravdu možné podat nabídku elektronicky i přestože je ve výzvě psané
písemné podání.
Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:
Ano, účastníci mají možnost podat nabídku, jak v listinné podobě dle čl. č. 13 Výzvy k podání nabídky (dále
jen ,,Výzva“) nebo v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele dle čl. č. 14 Výzvy.

4. DALŠÍ INFORMACE
Výše uvedené informace jsou pouze upřesňující a nejedná se o změnu zadávacích podmínek. Zadavatel
rozhodl, že povaha doplnění nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Českém Krumlově dne 10.1.2022

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

