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 23/20
CJ MML 006109/21

Mgr. Lucie Jírová/
485 243 207

11.1.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace IV
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů.
Dotaz:
Žádost o upřesnění zadávací dokumentace „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům Bstavební práce PR/SR 23/20 CJ MML 198203/20:
V části VV 721 ZTI žádáme o upřesnění:
pol. 162 Kanalizace vnitřní PVC kus 1
pol. 178 Vodovod potrubí polyetylénové, ochrana
pol. 179-186 a 199 U položek chybí dimenze

kus 1

Odpověď:
a) pol. 162 - kanalizace vnitřní PVC - jedná se o položku montáže kanalizace vnitřní PVC,
včetně veškerého potřebného materiálu k montáži kanalizace vnitřní PVC a včetně provedení
zkoušek těsnosti celkové vnitřní kanalizace
b) pol. 178 - vodovod, potrubí polyetylenové, ochrana - jedná se o položku montáže
kompletního vodovodního potrubí s ventily, šoupaty apod. včetně veškerého potřebného
materiálu k montáži vodovodu a ochranné izolace, a včetně provedení zkoušek těsnosti
celkového vodovodního systému
c) pol. 179 - dimenze DN32
d) pol. 180 - dimenze DN25
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e) pol. 181 - dimenze DN25
f) pol. 182 - dimenze DN25
g) pol. 183 - dimenze DN25
h) pol. 184 - dimenze DN25
i) pol. 185 - dimenze DN32
j) pol. 186 - pro potrubí dimenze DN25
k) pol. 199 - dimenze DN20

Odpovědi na další vznesené dotazy se zpracovávají, zadavatel je zveřejní v nejbližším
možném termínu.
Zadavatel zároveň v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek,
a to do 27. 1. 2021 do 10:00 hod. Způsob podání nabídek se nemění.

S pozdravem

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