Město Hodonín

SPIS. ZNAČKA:
Č. J.
VYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL.:
DATUM:

MUHO 5031/2021 OPM
MUHOCJ 26084/2021 OPM
MgA. Petr Drábek
+420 518 316 338
drabek.petr@muhodonin.cz
19. 04. 2021

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Dodatečná informace č. 2, vysvětlení zadávací dokumentace
Veřejná zakázka:
ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Město Hodonín
Zastoupené:
Liborem Střechou, Starostou města
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín, PSČ 695 35
00284891
CZ699001303

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2019, o zadávání veřejných zakázek.
Druh (předmět) veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na služby
Veřejná zakázka malého rozsahu, zadána prostřednictvím
elektronického nástroje PROebiz jako e-Poptávkové výběrové
řízení

Vážení účastníci,
na základě dotazu (žádosti) jednoho z účastníků a v souladu se Zadávacími podmínkami, čl. 11 Další
podmínky administrace veřejné zakázky odst. 11.1 písm. e), Vám podáváme vysvětlení a doplnění
zadávací dokumentace.
Dotaz doručený dne 19. 04. 2021:
V rámci přípravy na podání nabídky k zakázce: „Územní studie Hodonín – lokalita Velká kasárna“ bych
se na Vás rád obrátil s dotazem, zda budou jako referenční projekty akceptovány (mimo územních studií
a regulačních plánů) také urbanistické studie, případně soutěžní projekty veřejných prostranství či větších
sídelních celků, pro něž bylo urbanistické řešení stěžejní, případně také projekty konverzí průmyslových
areálů. Viz odstavec 8.2.2. Výzvy k účasti „… mají věcnou souvislost s předmětem veřejné zakázky“
Dodatečná informace č. 2 k dotazu ze dne 19. 04. 2021:
Jako referenční práce budou akceptovány veškeré projekty, u kterých lze shledat věcnou souvislost
s předmětem veřejné zakázky (tedy jsou obdobného zaměření jako soutěžená zakázka). Mimo územní
studie a regulační plány tak mohou být předkládány rovněž urbanistické studie, návrhy většího územního
celku, návrhy transformace území apod.

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.
Dodatečná informace č. 2 Zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele
a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).
https://profily.proebiz.com/profile/00284891
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044
V Hodoníně dne 19. 04. 2021
MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek
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