
 
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III 
 
 
ZADAVATEL: M ěsto Český Krumlov 
Sídlem:  Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, PSČ 381 01 
Zastoupený:  Mgr. Dalibor Carda, starosta 
IČ:   00245836 
  
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Vytvo ření nových p řístupových tras k areálu klášter ů v ČK s možností využití volno časových 
aktivit“  
 
  
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné 
informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
 
Dotaz č. 1 
Zadávací dokumentace na akci Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností 
využití volnočasových aktivit neobsahuje položkový výkaz výměr na Lávku u pivovaru (pol.č.53 výkazu 
výměr části I.) a taktéž výkaz výměr na Veřejné osvětlení (pol.č.76 výkazu výměr části I. a pol.č.72 
výkazu výměr části II.) Je možno tyty výkazy výměr doplnit? 
 
Obdobný dotaz dotazu č. 1 doru čený jiným uchaze čem: 
Ve výkazu výměr je v části I.u pol. č. 53 Lávka u pivovaru uvedeno viz samostatný rozpočet 1 kpl. 
Samostatný výkaz výměr nebo rozpočet však v předané zadávací dokumentaci není. Prosíme tedy 
vzhledem k termínu nabídky o jeho urychlené předání. 
 
Odpov ěď č. 1 
Zadavatel na tento dotaz již odpověděl v Dodatečných informacích k zadávacím podmínkám II, 
v odpovědi č. 1. 
 
Dotaz č. 2 
Ve výkazu výměr v části II. pol. č. 31 je uvedena náhradní výsadba 24 ks stromů s balem výšky do 
200 cm vč. dodávky, není však uvedeno o jaké stromy by se mělo jednat - požadujeme upřesnění 
druhů pokud možno vč.latinského názvu. 
 
Odpov ěď č. 2 
Stromy by měly být ve velikosti 14-16 (obvod kmínku) a s balem. Při výsadbě instalovat kůlování (3 
kůly, příčky, úvazek), zalévací sondy a mulčování. 
      
8 ks Malus "Red Sentinel"  -  jabloň 
8 ks Malus "Red Splendor" -  jabloň 
8 ks Prunus avium "Plena"  - třešeň 
 
Dotaz č. 3 
Ve výkazu výměr jsou v  části I. pol. 45 a 46 uvedeny navigační nerez tabulky v rozměrech, které mají 
být správně v mm. Předepsaná tloušťka nerez plechu je však 3 mm, do něhož dle zkušeností výrobní 
firmy nelze vyrazit nápis nebo logo, tloušťka by musela být cca do 0,6 mm nebo vše provést např. v 
hliníku. Pro ocenění je třeba rovněž zadat logo klášterů - piktogram dle grafického návrhu.  



 
 
Odpov ěď č. 3 
Materiál a vnější rozměry dodržet dle PD, tloušťku možno změnit dle technologických podmínek 
zhotovitele, logo není momentálně známo, bude upřesněno při realizaci. 
 
Dotaz č. 4 
Ve výkazu výměr zámečnických konstrukcí - části I. pol č. 70 a části II. pol 66 je uveden grafitový nátěr 
pozinkovaného zábradlí. Požadujeme specifikaci tohoto nátěru, neboť obvyklá směs grafitu a oleje v 
černém odstínu nebude na pozink zábradlí držet a pokud by mělo jít o směs grafitu s jinou bází 
(epoxid, polyuretan) nabízí se otázka záměny za klasický nátěr v černém matném odstínu. Prosíme o 
jasnou specifikaci nátěru. 
 
Odpov ěď č. 4 
Protikorozní ochrana - nátěrové souvrství je popsáno v části dokumentace F1 - SO 01 Lávka u 
pivovaru, F.1 - Technická zpráva, odstavec 4.2.5.1, barevný odstín je grafitová černá matná, vzorek je 
k dispozici u zadavatele.  
 
Dotaz č. 5 
Ve výkazu výměr části I. pol. č. 47 je  uvedena výroba a osazení plastové mapy.Z dosavadních 
konzultací se nám nepodařilo zjistit rozměry mapy ani jak by měla vypadat popř. rozměry a tvar 
stávajícího stojanu. Dle našich zkušeností by se zřejmě jednalo o mobiliář, který si zajišťuje přímo 
zadavatel, ze cenu pevně stanovenou jako preliminář v rozpočtu. Prosíme o zprávu, jak tuto položku 
ocenit.  
 
Odpov ěď č. 5 
Tabule pro umístění mapy bude mít rozměr 75 cm x 75 cm. Spodní díl tabule (spodní deska) bude z 
plastu nebo jiného pevného materiálu. Horní díl tabule (horní deska), pod kterým bude umístěna 
mapa, bude z průhledného plastu (ne sklo). Celá tabule bude orámována hliníkovým rámem. Součástí 
dodávky je i spojovací materiál, kterým bude celá tabule uchycena k podkladu (předpokládáme zeď 
nebo dřevo). 
 
 
 
 
V Brně dne 31. 5. 2012 
 
 
 
 
 

 
Ing. Martina Ferechová 

WALLET s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) 
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