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Do části 2. nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6) uchazeč vloží
níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není
nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1), případně
tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické
specifikaci / část 3., DVŘ - technická část /, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty
předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a
technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o
atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho
nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU „ Výtlačná kanalizační stoka Skalice“

Název stavby:
Výtlačná kanalizační stoka Skalice, k.ú. Přestavlky u Slap

Předmět plnění zakázky:
Předmětem díla je výtlačná kanalizační stoka v celkové délce 1807 metrů PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDR11), napojená na hranici pozemku parc.č. 424/2 a 847/1 na
projektované výtlačné potrubí z přečerpávací stanice na pozemku parc.č. 424/2 ve
vlastnictví NKÚ (areál stávající ČOV NKÚ Skalice, rozvody uvnitř areálu řeší samostatná
PD firmy Ekomonitor, stavebník: ČR-Nejvyšší kontrolní úřad) a zaústěná do stávající
veřejné splaškové gravitační kanalizace na pozemku parc.č. 152/7.
Na výtlaku bude v nejvyšším bodě potrubí (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdušník.
Napojení výtlaku na gravitační kanalizaci bude přes uklidňovací šachtu PVC DN 400, ze
které již gravitačně potrubím KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stěně napojovací
stávající šachty), spádu min. 2% budu napojeno do veřejné obecní gravitační splaškové
kanalizace.
Upozornění Objednatele: Původně uvažovaná posilovací podzemní čerpací stanice a
uvažovaná nová elektrická přípojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrů ze
stávající trafostanice na pozemku parc.č. 152/7 nebudou realizovány, neboť čerpací
stanice v areálu ČOV Skalice ( v majetku NKÚ) bude dostatečná pro výtlak až do stávající
gravitační kanalizace..
Dále bude k hranicím areálu ČOV NKÚ přivedena vodovodní přípojka DN25-PE
32x3,0dl. 12,5 m , která bude napojena navrtávacím pásem se zemní telesk. soupravou
na stávající vodovodní řad "A5" DN 80.
Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby, ve smlouvě o dílo, v
příloze č. 1 části 3 DVŘ - výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části III DVŘ – Společného
povolení k umístění souboru staveb a ke stavbě.
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Účel užívání stavby:
Na pozemku parc.č. 424/2, k.ú. Přestavlky u Slap v místní části Skalice se nachází
stávající „ČOV-NKÚ Skalice“ ve vlastnictví Nejvyššího kontrolního úřadu, se sídlem
Jankovcova 2, 170 04, Praha 7 (NKÚ), do které jsou svedeny potrubím gravitační
kanalizace (rovněž ve vlastnictví NKÚ) splaškové vody ze školicího střediska (dále jen
ŠS) NKÚ a kempy p. Strnada a ČSTV (kanoisté) a dalších 5 soukromých chat.
V obci Slapy je vybudována a nedávno byla rekonstruována a intenzifikována centrální
obecní ČOV, která umožňuje svojí kapacitou čištění všech splaškových vod vznikajících
ve všech katastrech obce Slapy (kú. Slapy nad Vltavou a k.ú. Přestavlky u Slap).
Další provoz „ČOV-NKÚ Skalice“ by vyžadoval rekonstrukci a proto bylo rozhodnuto o
jejím zrušením a převedením splaškových vod na ni svedených na centrální obecní ČOV
obce Slapy. Bude nahrazena novou přečerpávací šachtou s akumulací a výtlačným
potrubím až na hranici pozemku parc.č. 424/2 a parc.č. 847/1 - není předmětem této
projektové dokumentace – řeší NKÚ v samostatné PD – zpracovatel firma Ekomonitor.
Účelem této stavby je tedy převedení splaškových vod z oblasti Skalice na centrální
obecní ČOV obce Slapy.

Doba a místo plnění:
Objednatel požaduje plnění v období od 15.8 do 30.9.2019. Doba plnění je do 60ti dnů od
zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemcích parc.č. 847/1, 844,
118/1, 819/3, 109/4, 108, 152/7, 107, to vše v k.ú. Přestavlky u Slap. Přesné určení
provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započetím prací.

Projektová dokumentace:
PD pro společné územní a stavební řízení byla zpracována v 06/2018 projektantem Ing.
Martinem Riegerem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, speciální
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0001643 (dále jen projektová dokumentace)
Projektová dokumentace je umístěna na profilu zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/obec-slapy-1 .

Příloha č. 1:
Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu

Výkaz výměr slepý
nacenění Výtlak stoka Skalice.xlsx

Příloha č. 2:
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Rozhodnutí o společném povolení k umístění a stavbě souboru staveb výtlačné
kanalizační stoky a vodovodní přípojky sp.zn.: S-MUCE 78653/2018 OZP/V/Ja ze dne
23.5.2019 vydaného Městským úřadem Černošice – odborem životního prostředí

dl-273137379825261
9607.pdf
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