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/SM 3/22
CJ MML 123871/22

Ing. Jana Kolomazníková/
+420 485 243 497

2.6.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace I.
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35,
Liberec – úprava ramen křižovatky“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje odpověď na dotaz vznesený v rámci výše
uvedeného zadávacího řízení.
Dotaz č. 1
Vzhledem k vývoji cen stavebních materiálů a ropných produktů máme dotaz k stanovené
maximální nabídkové ceně. Domníváme se, že tato maximální cena byla stanovena ještě před
tím, než uvedené ceny začaly prudce vzrůstat. Nejsme schopni podat nabídku v souladu
s podmínkou zadávací dokumentace, že předpokládaná cena je cenou maximální a její
překročení bude důvodem pro vyloučení účastníka. Zruší zadavatel podmínku článku 2.2
zadávací dokumentace o maximální ceně?
Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci, tak jak jsou zveřejněny na
profilu zadavatele. Všechny zveřejněné dokumenty prošly řádnou kontrolou a schválením
vedení města, zajišťují shodné podmínky všem dalším případným účastníkům zadávacího
řízení. Zadavatel řešený článek zadávací dokumentace ponechá beze změn.
S odkazem na § 99 odst. 2 zákona zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do 09. 06. 2022 do 10:00 hodin
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání
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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.
S pozdravem

………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města
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