DODATEČNÁ INFORMACE č. 1
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na stavební práce dle § 27 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ,,Zákon“) pod názvem:

Přírodní koupací biotop Rozkoš – Česká Skalice
Opravné oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných
zakázkách www.isvzus.cz dne 4.4.2016.

1. Kontaktní údaje
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm. c) Zákona:
Město Česká Skalice
Se sídlem:
třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
Zastoupená:
Bc. Martin Staněk, Dis.
IČ:
00272591
(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 Zákona:
Osigeno s.r.o,
Se sídlem:
Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
Office:
Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk
IČ:
27761746, DIČ: CZ27761746
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144
statutární orgán: Ing.Tomáš Rýc - jednatel
(dále jen administrátor),

Elektronicky podepsal(a) Jakub
Rýc
Datum: 2016.04.01 13:59:14
CEST

Druh zadávacího řízeni:
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení na stavební práce.
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude kompletní odstranění současného hygienického zázemí v areálu
Autocampingu Rozkoš a následné vybudování sportovně rekreačního areálu s přírodním koupacím biotopem
pro návštěvníky kempu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kódy:
45212100-7 – Stavební úpravy rekreačních zařízení
45111000-8 – Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
45212220-4 – Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
45212230-7 – Instalace převlékáren
3. Dodatečná informace veřejné zakázky
Veřejný zadavatel odesílá v souladu s ust. § 49 odst. 3 Zákona dodatečnou informaci k předmětné
veřejné zakázce.

Dotaz 1:
Z předloženého výkazu výměr a projektové dokumentace jednoznačně nevyplývá druhová skladba
rostlin, dále do jaké hloubky se mají rostliny osazovat, velikost rostlin při výsadbě (objem kontejnerů, řízky).
Bez těchto informací nelze zpracovat odpovídající cenovou nabídku. Bude to zadavatelem upřesněno?
Odpověď na dotaz 1:
Druhová skladba rostlin – Typha (30%), Juncus (20%), Carex (20%), Phragmites (10%), Lythrum
(10%). Případně je vhodné doplnit další druhy v minimálním % zastoupení. Hloubka osazení – úroveň
substrátu nad vodní hladinou cca 100 mm, velikost K9, středně propraný bal.
Dotaz 2:
Může zadavatel upřesnit typ použitého hnojiva?
Odpověď na dotaz 2:
Hnojivo kapalné, bez fosforu s makro a mikro prvky.
Dotaz 3:
Dle informace dodavatele sadových úprav je použití kari sítě s perlinkou do vodního prostředí
nevhodné, zkoroduje, a proto by měl být použit nerez. Co má uchazeč ocenit do nabídky?
Odpověď na dotaz 3:
KARI sítě pozinkované, perlinku lze nahradit zahradnickou stínovkou s UV stabilizací.

Dotaz 4:
Z předloženého výkazu výměr, ani z projektové dokumentace nevyplývá, jaké druhy stromů budou
káceny, dále jakým způsobem se budou kácet – směrově, postupně se spouštěním? Budou se pařezy
frézovat? Mohl by toto zadavatel upřesnit?
Odpověď na dotaz 4:
Odstranění stávajících stromů provedou Technické služby města Česká Skalice na náklady obce,
realizováno bude před začátkem stavebních prací projektu. Položku ve výkazu výměr, týkající se kácení
stromů, uchazeči nebudou naceňovat.
Dotaz 5:
Upřesní zadavatel druhovou specifikaci výsadby u objektu nezpevněných ploch? Budou se
stromy/keře sázet jednotlivě do záhonů s mulčem, geotextilií? Výška do 1,5m je míněna při výsadbě, či jako
konečná velikost? Budou se po výsadbě rostliny hnojit, zalívat, má být uvažováno s komparativním řezem u
stromů?
Odpověď na dotaz 5
Ze souhrnné technické zprávy vyplývá, že v rámci sadových úprav budou v maximální možné míře
využívány lokální druhy dřevin a keřů. Bližší specifikaci druhů projektová dokumentace neřeší. Ostatní
specifické požadavky na výsadbu jsou uvedeny ve výkazu výměr „Nezpevněné plochy, veget. a sad. úpravy“
( pol. č. 184004312R00 – Výsadba sazenic stromů do 1,5m, jamka D 40/hl. 60 vč. výkopu jamky a obsypu
zeminou). Následnou péči o vysazenou vegetaci (řez stromů) bude řešit město Česká Skalice.

4. Závěr
Vzhledem k výše uvedeným úpravám zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 přiměřeně prodloužil
lhůtu pro podání nabídek.. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 13.4.2016 v 13:00 hodin, otevírání obálek proběhne 13.4.2016 v 13:05 hodin.

Zpracoval:
Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.
mail: jakub.ryc@osigeno.cz
mob.: +420 777567735
V České Skalici dne 1.4.2016
…..….................................
Bc. Martin Staněk, DiS.
starosta města

