VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0046/17

Soutěž o návrh
„PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA
A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“

Vážení,
zadavatel obdržel dne 7.8.2017 od jednoho z účastníků dotaz ke shora uvedené soutěži o návrh.
Dle ustanovení § 98 odst. 1 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (v textu psáno kurzívou) včetně
odpovědi.
1. Je možné umístit parkovací dům částečně i mimo řešené území?
Nelze. Realizace je možná pouze na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje. kraje (v souladu
se zadáním soutěže; území je označeno červeně v příloze P.03).
2. Je závazné umístění lávky u vstupu do Krajského úřadu na břehu ulice U Nisy zaznamenané v
podkladu P.03 ZÁJMOVÉ_ÚZEMÍ_DĚLENÍ PLOCH pouze ve vymezené červené stopě nebo je
možné se libovolně pohybovat po levém břehu koryta?
Poloha lávky není závazně určena. Cílem umístěné lávky je přímé zpřístupnění hlavního vchodu
do budovy Libereckého kraje, a proto umístění lávky vzdáleně od objektu Libereckého kraje je
nevhodné.
3. V textu a výkresech je několikrát zaměňováno slovo parovod a horkovod. Jedná se o totéž? Je
možné získat podklady k budoucímu přeložení vedení v zemi i v území předpokládaného
parkovacího domu? Na jih od podkladu 2-situace
horkovod_pred_vchodemKULK_navrh20161024.
Objekt budovy Libereckého kraje je v současné době vytápěn parovodem, Teplárna Liberec a.s.
uvažuje změnu média vytápění na horkovod. Terminologické označení „parovod-horkovod“ je
terminologie Teplárny Liberec pro médium vytápění. Pro účely soutěže o návrh je považujeme za
totéž.
Zadavatel poskytuje další podklad, který doplňuje přílohu P13.Horkovody. Předpokládané
umístění horkovodu v zemi.
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4. Lze při předpokládané demolici lávky novou lávku umístit i jinam v rámci území širších vztahů?
V současné době je přístup zajištěn dřevěnou lávkou pro pěší, která je v majetku Statutárního
města Liberec, případnou demolici bude zajišťovat Statutární město Liberec.
Realizace lávky je možná pouze na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje. (v souladu se
zadáním soutěže; území je označeno červeně v příloze P.03).

Lhůta pro podání soutěžních návrhů se nemění.

V Liberci, dne 08.08.2017

.....………………………………
Marek Pieter
náměstek hejtmana
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