STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
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V Liberci dne

PR/SR 8/19
CJ MML 237272/19

Ing. Jana Kolomazníková/
485 243 497

7.11.2019

Dodatečné informace VII.
v rámci otevřeného podlimitního řízení:

„Navýšení kapacit MŠ Pastelka - stavba“

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, poskytuje odpovědi na dotazy vznesené z řad dodavatelů k výše uvedené
veřejné zakázce.
Dotaz dodavatele č. 1:
Kde je najdu dokumentaci k MaR? ve složce Elektro MaR není.
Odpověď zadavatele:
Dokumentace k MaR je obsahem složky D.1.4_D_E_F_elektro MaR – výkres 16 + TZ.
Funkce regulátorů jsou popsány v technické zprávě, schéma zapojení výkres 16.
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Dotaz dodavatele č. 2:
V Dodatečných informacích VI. u odpovědi na dotaz č. 4 píšete, že budete požadovat 4 ks
klíčů ke každému zámku. To je při počtu dveří s generálním klíčem cca 200 stejných klíčů.
Žádáme tedy o upřesnění vašeho požadavku o celkovém počtu klíčů. Zároveň vás žádáme o
informaci, zda mají být všechny zámky ovládány všemi klíči, nebo budete chtít zámky s
možností nastavení přístupu jednotlivým uživatelům.
Odpověď zadavatele:
Celkem se bude jednat o 50 ks klíčů. Definování přístupů a přesné určení bude stanoveno
v průběhu stavby.

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 20. 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
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