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s. r. o. 
společnost pro zadávání veřejných zakázek 

a organizaci výběrových řízení 

 
Všem dodavatelům 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Liberec 
 CC/ZPŘ/MF6/17 Šulcová/776 866 656 06.06.2017 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. I  
 
Vážení dodavatelé, 
z pověření zadavatele, Města Frýdlant, zastoupeného Ing. Danem Ramzerem, starostou města, Vám 
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“), poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce objektu 
1407 v ulici Míru, Frýdlant“. 

 
Dotaz č. 1 
Prosím o upřesnění druhu vegetace pro zpracování cenové nabídky (SO 102 - pol. č. 26 a 28, SO 101 
- pol. č. 16 a 18). 
 
Odpověď zadavatele:  
Zadavatel zasílá upřesnění druhu vegetace, které je uvedeno v tabulkách níže: 

SO 101 

16 trvalky prostokořenné: levandule lékařská  kus 70,000 

18 Listnatý strom malého vzrůstu: JAVOR BABYKA, acer campestre ‚Postelense‘ kus 1,000 

SO 102 

26 Keř podle výběru 60-80 cm: AZALKA JAPONSKÁ, azalca japonica ‚MARUSCHKA‘ kus 4,000 

28 Listnatý strom malého vzrůstu: JAVOR BABYKA, acer campestre ‚Postelense‘ kus 4,000 

 
 
Dále zadavatel na základě zjištěného nedostatku doplňuje Přílohu č. 4 zadávacích podmínek 
(Projektová dokumentace) o výpočet umělého osvětlení včetně specifikace požadovaných 
svítidel.  
 
V souvislosti s výše uvedeným doplněním zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel 
v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek a zároveň mění termín otevírání obálek 
následujícím způsobem: 

Čl. XIII zadávacích podmínek: DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele (Město Frýdlant), budova městského 
úřadu ve Frýdlantu, nám. T. G. M. 37, 464 01 Frýdlant, v zasedací místnosti v 1. patře objektu radnice, 
dne 20.06.2017 v 10:01 hodin. 
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Čl. XIV zadávacích podmínek: LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20.06.2017 v 10:00 hodin. Místo ani způsob podání nabídek 
se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají neměnné.  
 
Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele: 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262781. 
 
 
Přílohy:  
Výpočet umělého osvětlení 
Kniha svítidel 
 
 
S pozdravem 
       

Petra Šulcová 
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
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