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Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 
 
 
Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na „Vybudování 4 parkovišť 

v městském obvodu Ostrava-Jih“ 
 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

                Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

                zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

                IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona v návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 4. 11. 2016 

poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, výše 

uvedené veřejné zakázky, a to:   

Dotaz č. 2 Chtěl bych se Vás zeptat k veřejné zakázce na vybudování 4 parkovišť v 

městském obvodu Ostrava - Jih k bodu technické kvalifikační předpoklady, 

zdali bude i uznána např. PD  Regenerace panelového sídliště, která obsahuje 

různé objekty a zároveň stavbu parkoviště (cca 20 míst), cena kompletní PD 

230 000,- bez DPH.  

A druhý dotaz, celá PD byla vypracována mojí osobou, ale pod hlavičkou 

firmy, ve které nejsem nijak spoluvlastníkem apod. (byl jsem pouze 

zaměstnancem), nyní bych chtěl podat nabídku pod svým vlastním IČO (je 

možno tyto projekty doložit k tomuto bodu a tím splnit technické předpoklady). 

Odpověď č. 2 Zadavatel v čl. I. odst. 5 písm. d) Kvalifikační a zadávací dokumentace stanovil 

rozsah, uvedl způsob a vymezil minimální úroveň technických kvalifikačních 

předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona v souladu s ust. § 56 odst. 5 

zákona a v čl. I. odst. 5 Kvalifikační a zadávací dokumentace umožnil 

prokázání splnění požadované kvalifikace i v případě prokazování části 

kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, jako je tomu v případě dotazu č. 2 u 

prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

 

Vaše značka:  

Ze dne:  

Č. j.: JIH/076643/INV/Prch   VZ 93.16 
Sp. zn.: S-JIH/076643 /16/INV    
  
Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová 

Telefon: +420 599 430 383 
Fax: +420 599 430 490 
E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz 

  
Datum: 4. 11. 2016 

   

 všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí    
 zadávací dokumentace nebo kterým byla  
 zadávací dokumentace poskytnuta  
 - zde -  
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Tyto poskytnuté dodatečné informace jsou pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 

Ing. Lubomír Burdík 

vedoucí odboru investičního 
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