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Doplnění zadávací dokumentace II.
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Parkoviště P + R Pastýřská“
Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje odpovědi na dotazy vznesené v rámci
výše uvedeného zadávacího řízení.
Dotaz č. 1
V PD není nikde ani v TZ zmínka ohledně specifikace parkovacího automatu, doplní investor
tuto informaci? Případně sdělí investor, jaké parkovací automaty jsou ve městě běžně
užívané?
Odpovědi na dotaz č. 1
Zadavatel tímto poskytuje požadavky na parkovací automaty, které jsou přílohou těchto
dodatečných informací.
Dotaz č. 2
Domníváme se, že výkaz výměr SO 831 sadové úpravy obsahuje chybu. U položky č. 6
Výsadba stromu č. 5/PA Platanus acerifolia „Huissen“ 1ks, položka 184852321 R Řez stromů
výchovný v. stromu do 4 m 1x ročně. Soupis prací se týká 1 ks stromu, ve výkazu výměr se ale
prořezává 300 ks.
Odpovědi na dotaz č. 2
Zadavatel tímto opravuje administrativní chybu a poskytuje přílohu č. 5 – Výkaz výměr AKTUÁLNÍ, jejíž součástí je opravený výkaz výměr sadových úprav. Příloha č. 5 – Výkaz
výměr – AKTUÁLNÍ je volně ke stažení na profilu zadavatele a dále je přílohou těchto
dodatečných informací.
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Dotaz č. 3
Domníváme se, že výkaz výměr SO 831 sadové úpravy obsahuje chybu u položky č. 4
Výsadba trvalek do záhonů 1, 2, 3 v pěší komunikaci 96,8 m2. Je třeba opravit vzorce (sumy)
součtů položek (příprava stanoviště, výsadba a u Péče v prvním roce – materiál).
Odpovědi na dotaz č. 3
Zadavatel tímto opravuje administrativní chybu a poskytuje přílohu č. 5 – Výkaz výměr AKTUÁLNÍ, jejíž součástí je opravený výkaz výměr sadových úprav. Příloha č. 5 – Výkaz
výměr – AKTUÁLNÍ je volně ke stažení na profilu zadavatele a dále je přílohou těchto
dodatečných informací.
Dotaz č. 4
Domníváme se, že výkaz výměr SO 831 sadové úpravy obsahuje chybu u položky č. 8 Výsadba
pnoucích dřevin 7/PT, záhony č. 5. Je třeba opravit vzorce (sumy) součtů položek.
Odpovědi na dotaz č. 4
Zadavatel tímto opravuje administrativní chybu a poskytuje přílohu č. 5 – Výkaz výměr AKTUÁLNÍ, jejíž součástí je opravený výkaz výměr sadových úprav. Příloha č. 5 – Výkaz
výměr – AKTUÁLNÍ je volně ke stažení na profilu zadavatele a dále je přílohou těchto
dodatečných informací.
Dotaz č. 5
Ve stavebním objektu SO 131.1 – Parkoviště jsou položky č. 050 – 750851 – PARKOVACÍ
SYSTÉM, BANKOVKOVÝ A MINCOVNÍ AUTOMAT v množství 3 ks. V PD jsme nenašli
žádné podrobnější informace k parkovacímu automatu. Doplní zadavatel tyto informace?
Odpovědi na dotaz č. 5
Viz odpověď na dotaz č. 1.
Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Účastníci mohou nově podat
svoji nabídku nejpozději do 17. 06. 2022 do 10:00 hodin prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK 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.
S pozdravem

………………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v.r.
primátor města
Přílohy: Požadavky na parkovací automaty
Příloha č. 5 – Výkaz výměr - AKTUÁLNÍ
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