
   

sídlo   kancelář Liberec IČO: 265 02 402 
Pod Křížkem 1773/2 Tržní náměstí 876/11 DIČ: CZ265 02 402 
147 00  Praha 4 - Braník 460 01 Liberec competconsult@competconsult.cz 
telefon/fax: +420 241 485 111 telefon/fax: +420 481 030 368 www.competconsult.cz 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 86222 

  s. r. o. 
společnost pro zadávání veřejných zakázek  
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Všem zájemcům 
 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec 
 CC/OŘ/SCR1/11 Pilná/481 030 368 06.09.2011 
 
Dodatečné informace č. III - odpovědi na dotazy zaslané v rámci 
otevřeného zadávacího řízení 

,,Greenway Jizera v úseku Dolánky - Líšný“ 

Vážení zájemci o výše uvedenou veřejnou zakázku,  

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme další 
odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto zadávacího řízení vzneseny od přihlášených zájemců. 
 
Na vznesené otázky zadavatel odpověděl následující:  

Otázka č. 1: V opravném inzerátu zveřejněném na Centrální adrese je v oddíle III. 1.1) Požadované 
zálohy a záruky uvedeno – Zadavatel požaduje jistotu za nabídku ve smyslu § 67 zákona ve výši 
500.00,-Kč 

V Zadávací dokumentaci je uvedena částka 500.000,- Kč (slovy:pětsettisíckorunčeských). 

Prosíme o upřesnění tohoto požadavku. 

Odpověď: Samozřejmě je platná částka 500.000,-Kč (slovy:pětsettisíckorunčeských), která je 
uvedena v Zadávací dokumentaci. Ve zveřejněném inzerátu zřejmě došlo k překlepu – neuvedení 
jedné 0. 
 
Otázka č. 2: Chtěli bychom se zeptat na položky ,,umělecká díla“, které jsou uvedeny ve výkazech 
výměr u vysutých lávek R2201 a R2202. O jaká umělecká díla se jedná? 
 
Odpověď: Infotabule o stavbě lávky osazená do žulového kamene. 
 
 
Tyto dodatečné informace budou zaslány všem přihlášeným zájemcům. 
 
 
S pozdravem 

 
Ing. Martina Bufková Rychecká 

jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o., 
pověřené výkonem zadavatelských činností 
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