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

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

PR/SR 7/20
CJ MML 116420/20

Ing. Štěpán Ovádek/
485 243 220

15.6.2020

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace II.
pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:

„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku - stavební práce“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, poskytuje odpovědi na dotazy dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1
Kde v dokumentaci jsou specifikace žaluzií OS/01?
Odpověď zadavatele č. 1
Specifikace žaluzií je uvedena na listu č. 02 - Nové konstrukce, položky 245 a dále.
V souladu s touto odpovědí zadavatel adekvátně upravil přílohu č. 4 zadávací dokumentace
(Výkaz výměr), viz níže.
Dotaz dodavatele č. 2
Kde je ve VV zábradlí?
V odborných učebnách jsou montáže dlažby a kde je dodávka?
Odpověď zadavatele č. 2
Zábradlí je uvedeno na listu 02 – Nové konstrukce v dílu D- 767 Konstrukce zámečnické.
Dodávka dlažeb je doplněna na listu 02 - Nové konstrukce, oddíl D-771 Podlahy z dlaždic.
V souladu s touto odpovědí zadavatel adekvátně upravil přílohu č. 4 zadávací dokumentace
(Výkaz výměr), viz níže.
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Dotaz dodavatele č. 3
Ve výkazu výměr není uveden rošt k provětrávané fasádě který by mě být tlustý 200mm,
v položce č. 184 je sice nosná kce ale jen na 40mm. Dále je opravdu tl 25mm správně? takto
tlusté desky jsou nestandartní, drahé a těžké. Obvykle se používá tl. 5-8mm.
Světlík z PC desek nemůže být protipožární.
Odpověď zadavatele č. 3
Specifikace roštu byla upravena a je uvedena na listu 02 - Nové konstrukce. Desky budou
silné 8 mm.
Světlík z PC desek - stavebně technické řešení bylo projednáno s dotčenými orgány státní
správy, zadavatel má za to, že toto řešení vyhovuje požadavků stavebního zákona.
V souladu s touto odpovědí zadavatel adekvátně upravil přílohu č. 4 zadávací dokumentace
(Výkaz výměr), viz níže.
Dotaz dodavatele č. 4
Existuje kniha svítidel? Můžete případně doplnit?
Odpověď zadavatele č. 4
Z důvodu, že do hlavního výkazu výměr, který budou uchazeči oceňovat pro podání nabídky,
nemusejí být přeneseny všechny podrobnosti dílčích výkazů výměr specialistů řemesel,
doplňuje zadavatel dílčí výkazy výměr zdravotechniky – ZTI, topení a vzduchotechniky VZT. V souladu s touto odpovědí zadavatel adekvátně upravil přílohu č. 4 zadávací
dokumentace (Výkaz výměr), viz níže.
Zároveň v návaznosti na výše uvedené zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mění zadávací dokumentaci k výše uvedené
veřejné zakázce.
Změna zadávací dokumentace:
Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně
přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Výkaz výměr). Upravený výkaz výměr je uveden
jako nová (upravená) příloha č. 4 zadávací dokumentace (Upravený výkaz výměr). Tato
příloha
je
volně
přístupná
na
profilu
zadavatele
(https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1352.html). V návaznosti na výše uvedené
upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých
nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazu výměr.
Součástí přílohy č. 4 (Upravený výkaz výměr) je nově adresář “Informativní výkazy“,
kde jsou, v návaznosti na výše uvedené dotazy dodavatelů, uvedeny informativní dílčí
výkazy. Tyto výkazy jsou pouze informativní a účastnící je nevyplňují!!!!
Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.
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S ohledem na to, že nedochází k rozšíření okruhu možných účastníků tohoto zadávacího
řízení, lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna tj. končí dnem 23.06.2020 v 10:00
hodin.
S pozdravem

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