Zadavatel Statutární město Liberec
Sídlo:
460 59 Liberec 1, nám.Dr.E.Beneše 1
IČ:
00262978
DIČ:
CZ00262978
Akce:
„Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH1, zdroje vody
pro místní část Kateřinky“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
DOTAZ Č.1 :

ODPOVĚĎ:
V části IX, odst. 2 Zadávací dokumentace je uvedeno: Zadavatel důrazně doporučuje
uchazečům si před podáním nabídky prohlédnout místo plnění a to z důvodu ztíženého
příjezdu, kdy v jednom místě je šířka na průjezd 220 cm, u vjezdu je branka s omezenou
výškou – viz Příloha č. 7 -fotodokumentace tak, aby uchazeči poznali reálné poměry na místě
s omezením průjezdnosti a s ohledem na technické možnosti uchazečů s tím, že při realizaci
nesmí dojít k poškození plochy stávajícího hřiště.
S tímto souvisí i dvě položky přílohy č. 4 ZD– výkazu výměr.
•
příprava staveniště - vytvoření prostoru a vyrovnání staveništního dvora, odklizení
překážek, ochrana a úprava terénu (hřiště) – uvedeno na titulním listě
•
ztížený nájezd (příprava pro vrtnou soupravu) – oddíl 5 v položkové části
Do výkazu výměr je zakázáno doplňovat jakékoliv další položky či jejich specifikaci. Lze
doplňovat pouze částky!
Výše uvedené dvě položky reflektují skutečný stav v zájmovém území, kdy z ul. Ladova je
nutné potřebnou technikou projet přes areál stávajícího hřiště. Viz fotodokumentace - příloha
č. 7 ZD. Plocha hřiště ani související vybavení (ploty, gabionové zídky, povrchy) nesmí být
průjezdem, pojezdem, stáním nebo manipulací techniky poškozeny, včetně stávajícího
mobiliáře.
Uchazeč sám musí zhodnotit, dle své vrtné techniky, kterou disponuje, jaký rozsah zásahu
bude na území nutný (např. rozebrání gabionové zídky u hřiště v místě, kde je úzký průjezd a
následné uvedení zídky do původního stavu, položení podkladní vrstvy – geotextilie,
kamenivo, pro průjezd techniky z důvodu zamezení poškození povrchů hřiště aj.). Proto je
zadavatelem důrazně doporučena prohlídka místa plnění pro podání adekvátní nabídky a
zahrnutí nezbytných činností z pohledu uchazeče do předmětných dvou položek přílohy č. 4
ZD – výkazu výměr.
V Liberci dne 11.3.2021

Signer:

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností
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Je možné v rozpočtu specifikovat dvě položky a to:
příprava staveniště - vytvoření prostoru a vyrovnání staveništního dvora, odklizení
překážek, ochrana a úprava terénu (hřiště) – uvedeno na titulním listě
ztížený nájezd (příprava pro vrtnou soupravu) – oddíl 5 v položkové části
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