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Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Územní studie – organizace odvádění
vod a spojená rizika na území města Orlová.“

I. Údaje o zadavateli a veřejné zakázce
Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby, telefon, email:
ID datové schránky:

město Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a
investic, 596 581 421, martina.szotkowska@muor.cz
r7qbskc

Název veřejné zakázky:

Územní studie – organizace odvádění vod a
spojená rizika na území města Orlová

Druh výběrového řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu na služby
II. Odpovědi na dotazy uchazeče

Dne 1.10.2018 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné
zakázky.
Analytická část – doplňující průzkumy a rozbory
Bod 4. Existující podklady budou vyhodnoceny. Pokud budou po vyhodnocení pro potřeby
vyhotovení rozborů území a následného návrhu územní studie shledány jako nedostatečné, budou
doplněny. Zpracovatel předloží pořizovateli v závěru 1. etapy zpracování díla vyhodnocení všech
dostupných podkladů a dohodne s ním rozsah jejich doplnění.
Dotaz k bodu 4: Za jakých podmínek se budou doplňovat podklady, když budou vyhodnoceny
v rámci analýzy jako nedostatečné?
Bod 6. Pořízení dalších podkladů nutných pro zpracování rozborů je možné po dohodě
s pořizovatelem. Druh a rozsah bude specifikován v nabídce na zpracování územní studie.
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Čt:
8:00–11:30 a 12:30–13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

E-mail:
E-podatelna:
Internet:
Tel. / Fax:

urad@muor.cz
posta@muor.cz
www.mesto-orlova.cz
596 581 111 / 596 581 123

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová
číslo účtu: 104904012/0300
IČ: 00297577

Dotaz k bodu 6: Jak má zpracovatel dopředu specifikovat v nabídce jaké další podklady budou
potřeba, když není udělána analýza?
Odpověď zadavatele k dotazům
Zadavatel předkládá nové znění k bodu 4, které je závazné pro zpracování nabídky:
Existující podklady budou vyhodnoceny. Pokud budou po vyhodnocení pro potřeby vyhotovení
rozborů území a následného návrhu územní studie shledány jako nedostatečné, budou doplněny
pořizovatelem. Zpracovatel předloží pořizovateli v závěru 1. etapy zpracování díla vyhodnocení
všech dostupných podkladů a dohodne s ním způsob úhrady dalších vzniklých nákladů.
Odpověď k bodu 6:
Po posouzení dotazu jsme dospěli k závěru, že citovaný bod je zmatečný a nelze ho správně
splnit. Je pravdou, že v době odevzdání nabídky není možné relevantně specifikovat, jaké
podklady budou doplňovány. Možnost doplnění podkladů již navíc řeší bod č. 4. Z toho důvodu, a
abychom předešli zmatečnosti zadání, bude bod č. 6 ve výše citovaném znění ze zadání vypuštěn.
V souvislosti s výše uvedenou změnou bude prodloužena lhůta pro podání nabídek na 16.10.2018.

S pozdravem

Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
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