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Dodatečné informace I.
v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba“

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na dotazy jednoho z dodavatelů k výše uvedené
veřejné zakázce a zároveň odstraňuje administrativní chybu v preambuli zadávací
dokumentace.
Dotaz dodavatele č. 1:
Je dodávka „gastro“ tak jak je specifikována v souboru „D.1.4.G.2-SPECIFIKACE
ZAŘÍZENÍ“ součástí této zakázky?
Odpověď zadavatele:
Dodávka vybavení „gastra“ je samostatnou zakázkou. Poskytnutý soubor se týká přípravy na
instalaci vybavení.

Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Dotaz dodavatele č. 2:
Ve smlouvě o dílo v odstavci „3. Předmět plnění – vymezení a účel díla“ je mimo jiné
uvedeno toto:
„3.4.1 zpracování:
 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5
vyhotoveních (4x listinná forma a 1x digitální forma ve formátu DWG nebo
DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi
povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro
provádění stavby,“
Jelikož zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláška č. 499/ 2006 Sb. (Vyhláška o
dokumentaci staveb) nezná termín realizační dokumentace, tak se ptáme:
a) Co je realizační dokumentace?
b) Jaké je složení realizační dokumentace?
c) Kde je ve výkazu výměr položka k ocenění této realizační dokumentace.
Odpověď zadavatele:
ad. a) Realizační dokumentace je dílenská (výrobní) dokumentace.
ad. b) Realizační dokumentace bude zejména obsahovat dílenské, výrobní výkresy, zákres
přesných tras instalací atd.
ad. c) Zpracování realizační dokumentace si zhotovitel započítá do ceny díla (součástí
předmětu dle Smlouvy o dílo).
Dotaz dodavatele č. 3:
Ve smlouvě o dílo nikde není uvedeno v kolika vyhotoveních a v jakých formátech předá
zadavatel zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby. Dotaz zní č.5: V kolik vyhotoveních a
v jakých formátech předá zadavatel zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby zhotoviteli?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel poskytuje obvykle dvě pare listinné formy dokumentace pro provádění stavby na
základě předávacího protokolu. Elektronická verze dokumentace pro provádění stavby je
přílohou č. 5 veřejné zakázky a to ve formátech PDF a DWG.
Dotaz dodavatele č. 4:
V položkovém rozpočtu „CELKOVÝ ROZPOČET.xlsx“ jsou záložky „SO 01 - Objekt školky
(vi...“ a „SO 01 - Objekt školky (vi..._01“. Dotaz zní: Mohl by zadavatel poskytnout pomocný
soubor „SO 01 Objekt školky“, kde bude u jednotlivých položek množství dle výkazu výměr a
ne násobené uznatelnými/neuznatelnými náklady?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel nemá k dispozici pomocný souboru, tudíž ho nelze poskytnout.
Dotaz dodavatele č. 5:
V položkovém rozpočtu „CELKOVÝ ROZPOČET.xlsx“ je záložka „SO 01 - Objekt školky
(vi..._01“ položka: č. 127 (viz obr.), která ale v záložce „SO 01 - Objekt školky (vi...“ vůbec
není.
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Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
127

K

623142001

m2

25,139

VV

(11,3*2+11,3*2+2,4*2+3,1+3,76*2)*0,55"přesah střechy dle det.10

33,341

VV

33,341*0,754"75,4% jako neuznatelné

25,139

0,00 CS ÚRS 2018 01

Dotaz zní: Kde v položkovém rozpočtu „CELKOVÝ ROZPOČET.xlsx“ najdeme tuto položku
jako uznatelnou?
Odpověď zadavatele:
Pol. č. 127 je v rozpočtu navíc, tyto činnosti jsou obsaženy v pol. č. 126. Zadavatel tímto
poskytuje nový výkaz výměr, kde je pol. č. 127 vypuštěna. Aktualizovaný výkaz výměr je
přílohou tohoto dokumentu a zároveň je volně přístupný na profilu zadavatele
https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1241.html.
Dotaz dodavatele č. 6:
Může být jiná cena u stejně pojmenované položky v záložce SO 01 - Objekt školky (vi...“ a
jiná cena v u stejně pojmenované položky v záložce „SO 01 - Objekt školky (vi..._01“?
Odpověď zadavatele:
U stejně pojmenované položky požadujeme stejnou cenu.

Zadavatel tímto dále opravuje administrativní chybu uvedenou v preambuli zadávací
dokumentace, jedná se o otevřené podlimitní řízení, nikoli zjednodušené podlimitní řízení.
Vzhledem k tomu, že výše poskytnuté informace nerozšiřují možný okruh účastníků,
zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Účastníci mohou i nadále podat svoji
nabídku nejpozději do 8. 11. 2019 do 9:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje EZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese
https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Za zadavatele: …………………………………………….
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Příloha: Výkaz výměr – NOVÝ
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