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Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám v rámci veřejné
zakázky:
IPRM Dukla – fáze č. 1 + 2

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
ZADAVATEL:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
Zastoupené: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic
V souladu s §49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon), zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě žádosti od zájemce o
veřejnou zakázku. Žádost o dodatečné informace byla zadavateli doručena dne 18.11.2013.

K dotazu č. 1:
Mám dotaz k sadovým úpravám – technická zpráva pro fázi č.1 a č.2 je stejná, v rozpočtu se fáze 1
a 2 liší.
Prosím o doplnění správné technické zprávy. Děkuji.
ODPOVĚĎ ZADAVATELE:
Pro každou fázi, fázi č.1 a fázi č.2, je zpracovaná příslušná, samostatná technická zpráva (viz. příloha).
Zadávací dokumentace obsahuje technickou zprávu SADOVÉ ÚPRAVY – ZMĚNA č. 1, 1 ETAPA – 1. FÁZE i pro
fázi č. 2. Zadavatel tímto poskytuje znění technické zprávy pro profesní část SADOVÉ ÚPRAVY – ZMĚNA č. 1,
1. ETAPA – 2. FÁZE.

Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky zadávací dokumentace vč. příloh - ostatních
částí PD, výkazů výměr a návrhu SOD zůstávají v platnosti beze změn.
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Příloha: - technická zpráva PD „Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků“ - část SADOVÉ ÚPRAVY –
ZMĚNA č. 1 - 1. ETAPA – 1. FÁZE .pdf
- technická zpráva PD „Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků“ – část SADOVÉ ÚPRAVY –
ZMĚNA č. 1 - 1. ETAPA – 2. FÁZE .pdf
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