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Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám

„Přestupní uzel Hulváky – I. etapa

V souladu s ust. § 111 odst. 3 zákona 

(dále jen „zákon“), Vám oznamujeme, že 

Hulváky – I. etapa“ byly podány námitky proti 

11. 12. 2013 podaným námitkám vyhov

k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, prodloužením lh

vymezení předmětu veřejné zakázky

dodatečných informacích k zadávacím podmínkám.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 

I. etapa“ předkládáme následující dodate

Projektová dokumentace byla opravena v

opravena tak, aby byla plně v souladu s "Katalogem konstrukcí vozovek TP 170"

V této souvislosti Vám zasíláme opravené dokumenty

- výkaz výměr (slepý rozpočet -.xls) pro

č.5 KOMUNIKACE),  

- technická zpráva objektů  č.  5.1, 6.1, 6.2

- příslušné vzorové řezy (výkresy) objekt

 

Ing. Eva Seborská 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

Přiloha: opravené dokumenty - výkaz vým
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zadávacím podmínkám a oznámení o podání námitek 

I. etapa“ 

ust. § 111 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zně

, Vám oznamujeme, že jedním ze zájemců o veřejnou zakázku označ

byly podány námitky proti zadávacím podmínkám. Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 

yhověl, přičemž nápravu učinil poskytnutím dodate

zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, prodloužením lhůty pro podání nabídek a zm

ejné zakázky (projektové dokumentaci), která je poskytovan

zadávacím podmínkám. 

odst. 4 zákona, Vám k veřejné zakázce označené „Přestupní uzel Hulváky 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Projektová dokumentace byla opravena v části týkající se objektů č. 5.1, 6.1, 6.2 a 6.3 

 v souladu s "Katalogem konstrukcí vozovek TP 170". 

V této souvislosti Vám zasíláme opravené dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 dodateč

.xls) pro objekty č. 5.1 , 6.1 , 6.2 a 6.3  -  (je zm

5.1, 6.1, 6.2 a 6.3, 

ezy (výkresy) objektů č.  5.1, 6.1, 6.2 a 6.3. 

ejných zakázek  

výkaz výměr, technická zpráva objektů, vzorové řezy objekt
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Ing. Smolík Tomáš 

 

 

@ostrava.cz 

a oznámení o podání námitek k veřejné zakázce 

ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

zakázku označenou „Přestupní uzel 

Zadavatel svým rozhodnutím ze dne 

inil poskytnutím dodatečných informací č. 6 

ty pro podání nabídek a změnou ve 

poskytovaná v dále uvedených 

Přestupní uzel Hulváky – 

. 5.1, 6.1, 6.2 a 6.3 - skladba vozovky je 

dodatečných informací: 

(je změněn vždy oddíl 

řezy objektů 
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