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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

 

V souvislosti s doručením žádosti

Hulváky – I. etapa“, Vám v souladu s ust

znění pozdějších předpisů předkládáme

žádostí:  

1.  

Dotaz: 

V soupisu prací stavebního objektu IO 20 Inteligentní zastávky (soubor IO 20

prací stavebního objektu IO 21 - Odstran

části „samostatné rozpočty“. 

Odpověď: 

Doplňujeme opravený samostatný rozpo

2.  

Dotaz: 

V projektové dokumentaci, jež je ke stažení z profilu zadavatele, dle našeho názoru chybí provozní soubory 

PS 21-26. Tyto provozní soubory mají být dle seznamu objekt

Měnírna. Prosíme o kontrolu úplnosti projektové dokumentace v 

Odpověď: 

Součástí objektu PS 20 jsou dílčí DPS21

zprávu poskytujeme v příloze viz. „OVN
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vedoucí oddělení veřejných zakázek

odboru legislativního a právního 

 

 

Přílohy: 

1. Opravený samostatný rozpoč

2. Technická zpráva „OVN-ZP
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zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Přestupní uzel Hulváky 

i o dodatečné informace k veřejné zakázce ozna

“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o ve

edkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného zn

stavebního objektu IO 20 Inteligentní zastávky (soubor IO 20  - VV.xls) se nachází soupis 

Odstranění kanalizace. Prosíme zadavatele o poskytnutí tohoto rozpo

mostatný rozpočet “IO 20 – VV.xls“, který obsahuje správný soupis prací objektu.

V projektové dokumentaci, jež je ke stažení z profilu zadavatele, dle našeho názoru chybí provozní soubory 

26. Tyto provozní soubory mají být dle seznamu objektů zahrnuty v provozním souboru PS 20 

nírna. Prosíme o kontrolu úplnosti projektové dokumentace v části provozní soubory.

čí DPS21-26, výkresová dokumentace je kompletní, chyb

loze viz. „OVN-ZP-DPS.pdf“ 

ejných zakázek  

Opravený samostatný rozpočet “IO 20 – VV.xls“ 
ZP-DPS.pdf“ 
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estupní uzel Hulváky – I. etapa“ 

ejné zakázce označené „Přestupní uzel 

. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

řesného znění doručených 

VV.xls) se nachází soupis 

ní kanalizace. Prosíme zadavatele o poskytnutí tohoto rozpočtu v 

VV.xls“, který obsahuje správný soupis prací objektu. 

V projektové dokumentaci, jež je ke stažení z profilu zadavatele, dle našeho názoru chybí provozní soubory 

zahrnuty v provozním souboru PS 20 

ásti provozní soubory. 

26, výkresová dokumentace je kompletní, chybějící technickou 
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