Město Mariánské Lázně
Městský úřad, odbor investic a dotací
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Č.j.: IaD/19/2066/ML
Vyřizuje: Bc. Marta Löfflerová / 354 922 345
Mariánské Lázně 14. 11. 2019
Vysvětlení zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku s údaji:
1. Identifikační údaje veřejné zakázky
Systémové číslo VZ:
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky podle předmětu:
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název veřejného zadavatele:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO, DIČ:

P19V00000058
Zástavba lokality Hamrníky rodinnými domy - PD
Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu, dle ustanovení § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ)

Město Mariánské Lázně
Ing. Martinem Kalinou, starostou města
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
00254061; CZ00254061

3. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:
Text dotazu ze dne 7.11.2019:
„Dobré odpoledne,
mám dotaz k veřejné zakázce na PD pro ÚR a SP pro akci zástavba lokality Hamrníky.
Ze zadávací dokumentace není zřejmé, čeho se PD má týkat - jestli jde o veřejný prostor uliční profily a IS, nebo
je součástí také PD stavebních objektů rodinných domů.
Děkuji za konkretizaci.“
Odpověď na dotaz:
Záměrem Města Mariánské Lázně je vybudování potřebné infrastruktury v lokalitě tak, aby následně mohly být
prodávány individuálním zájemcům jednotlivé parcely pro výstavbu rodinných domů. Vybudování potřebné
infrastruktury bude zahrnovat vybudování komunikací, chodníků a dalších zpevněných ploch, vybudování
inženýrských sítí a přípojek k jednotlivým pozemkům, vytvoření příslušné veřejné zeleně. Dále případné potřebné
přeložky stávajících inženýrských sítí a úpravy stávajících komunikací. Záměrem města není projektovat jednotlivé
vlastní rodinné domy. Projektová dokumentace pouze vymezí prostor, ve kterém dle regulativů, předpisů a platné
legislativy bude možno rodinný dům v budoucnu umístit.
S pozdravem
Bc. Marta Löfflerová
referent – veřejné zakázky
odbor investic a dotací
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