
 

 

Odpovědné veřejné zadávání 

Název VZ: Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům 

Předpokládaná hodnota: 183.119.454,50 Kč bez DPH  

Profil zadavatele:  

Bude zveřejněno cca od 10.9.2021 

Použité prvky odpovědného veřejného zadávání: 

Předběžná tržní konzultace a prezentace projektu  

• Ve vztahu k provedení stavby zadavatel dlouhodobě průběžně komunikuje přípravu stavby podle 
vhodnosti a možnosti, čímž podporuje prvek spolupráce s komunitou a trhem. Viz participace 
zástupců LK v pracovní skupině, prezentace pro veřejnost apod.  

• 2017 soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ 
 
Inovace 

• V rámci zpracování provedení stavby zadavatel řeší parkovací dům o počtu 244 parkovacích míst 
v rozsáhlé zástavbě v centru města. Zastřešení parkovacího domu je navrženo formou zelené 
střechy a u provádění stavby je kladen enormní důraz na veřejné prostranství vegetačních úprav 
sadové a okrasné zeleně.    

 

Kvalifikace, čestné prohlášení a vzorové dokumenty  

• Zadavatel se v souladu s § 6 odst. 4 zákona zabýval zásadami sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  

• Za účelem snížení administrativní zátěže dodavatelů zadavatel v rámci této veřejné zakázky využívá 
vzorové dokumenty např. smlouvu a příslušné formuláře a dále umožňuje prokázání splnění 
kvalifikace čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona. 

• Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné 
zakázky dodržování právních předpisů České republiky a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů 

 
 
Enviromentální aspekty 

• V rámci realizace stavby bude řešen i environmentální aspekt prostřednictvím požadavku na 
životní prostředí, a to zelená střecha objektu parkovacího domu zachycení a odvedení dešťových 
vod v areálu sídla LK. Dešťové vody budou opětovně využívané k závlaze k nově vysazené zeleně. 
Navržená skladba zelené – vegetační střechy je pojata jako extenzivní porost z travin a 
dvouděložných rostlin. Tato skladba střechy pojme zhruba polovinu objemu spadených dešťových 
vod v této lokalitě. Zbylá část bude využita k zásobování vodou pro navrženou výsadbu ve 
venkovním parkovišti.  

 
 

 


