
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

"Zpracování projektové
Praha 8 - Bohnice"

dokumentace pro revitalizaci parku a náměstí Krakov,

r

Uřad městské části

Odbor právních služeb
Oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům

Číslo jednací:
MCP8006011/2016
OVZ/2015/0088

Vaše značka: Vyřizuje / telefon:
Havířová/222805668

V Praze dne:
14.01.2016

Veřejná zakázka s názvem:

Zadavatel: Městská část Praha 8, se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 18048 Praha 8 - Libeň.

Vážení,
zasíláme vám dodatečnou informaci Č. I k zadávacím podmínkám na výše uvedenou zakázku.

Dodatečná informace Č. I

Votaz Č. 1

V zadávacích podmínkách.je uvedeno v technických kvalifikačních předpokladech předložení osvědčení o
autorizaci "autorizovaný architekt AO nebo Al a krajinářský architekt AO nebo Al" Je požadována autorizace
obou tedy architekta i zahradního architekta?

Odpověď na Dotaz č.

Pro část a) požadujeme předložit osvědčení autorizovaného architekta s autorizací Ao nebo autorizovaného
architekta pro obor architektura s autorizací Al. Pro část b) požadujeme osvědčení autorizovaného architekta
s autorizací Ao nebo autorizovaného architekta pro obor krajinářská architektura s autorizací A3.

a) autorizovaný architekt s autorizací A.o nebo AJ, musí předložit alespoň 3 projekty z posledních 10 let,
v rámci nichž je jako hlavní nebo vedlejší předmět zakázky řešeno veřejné prostranství alespoň ve fázi
architektonické studie,

Jakje uvedeno v zadávací dokumentaci v části Kvalifikační kritéria - technické kvalifikační předpoklady:

S pozdravem

b) krajinářský architekt s autorizací A.o nebo A3, musí předložit alespoň 2 projekty krajinářských úprav
veřejného prostranství alespoň ve fázi architektonické studie z posledních 10 let.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAl-IA.8
Úřad městské části

odbor právních služebh ~ Zenklova 1/35 (1)qi:Jat:;!'beo
Mgr. Kateřina Hrazánková

vedoucí odboru právních služeb

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8
Odbor právních služeb
Oddělení veřejného zadavatele
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 18048 Praha 8 - Libeň
IČ: 00063797 DIČ: CZ00063797

Telefonní spojení: 222805111 - centrála
222 805 113 - sekretariát
222805657 - vedoucí odboru
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