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K PoDÁNí ĺvngíorYNA sTAVEBNí pnÁce
zakázky malého rozsahu

1.1.
t.2.

1.

lDENTtFlKAčľĺíÚorur o ZADAVATELI
Název zadavatele:
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Právní forma:
77L _ svazek obcí

1.3. Sídlo:

Ulice:

Studentská

Číslopopisné: 3Ż8/64

obec:
Karlovy Vary - Doubí
PSČ:
360 07
lČ:
477 oo 527
Stát:
cZ
t.4.
osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech smluvních:
Jméno:
Josef
Příjmení: Hora, lng.
Telefon:
359 010 148
Fax:
353 332 211
E-mail:
vsozc@vodakva.cz
1.5.
osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech veřejné zakázky:
Jméno:
Jiří
Martĺn
Příjmení: Chochol, lng.
Šilinger
E-mail:
ĺchochol@vodakva.cz msilinger@voda kva.cz
zAKÁzKA:

sADoV, PoDLEsí- PRoDLouŽeruí KANALtzAcE
Tato zakázka je zadána uveřejněním na úřednídesce obce Sadov a výzvou 6 zájemcům.
Zadavatel

Vás

VYzÝvÁ

jako uchazeče o výše uvedenou zakázku malého rozsahu k podání nabídky.

2. lNFoRMACE

o PŘEDMĚru vrŘEJľĺÉznrÁzrv

2.1. lnformace o druhu a předmětu zakázky
Jedná se o novou, trvalou stavbu určenou k odkanalizování uvažovanélokality - odvedenísplaškových
vod do veřejné kanalizačnísĺtěobce Sadov.
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Navrhované kapacity
Tlaková kanalizace z PE-100RC, 90

z

mm

...v

délce 730 m

v délce 68

PE-100RC, 50 mm

m

2.2. Místo plnění, doba plnění zakázky:

Místem plnění zakázky je k.ú. Sadov
Před pokláda ná do ba pl ně

n

í za

.

kázky je

od 05/202í. do

05

l 2022.

Realizace je podmíněna schváIením dotačnípodpory!
3.

lNFoRMAcE o zADÁVAcí DoKUMENTACI

3.1. Poskytování zadávací doku mentace
Zadávací dokumentace je poskytová

na

:

- v elektronĺcké podobě bezúplatně.

3.2. Prohlídka místa plnění

tomu, že se místo plněníje volně přístupné, proběhne prohlídka ĺndividuálně bez účasti
zadavatele. Každý uchazeč je povĺnen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze

Vzhledem

k

o místních zvláštnostech. Nedostatečná informovanost, mylné chápání
podmínek
a zadávací dokumentace, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje
soutěžních
požadovat
uchazeče
dodatečnou úhradu nákladů nebo úpravu ceny díla. Případné nejasnostĺ si musí
uchazeč vyřešit před podáním nabídky.
staveniště, případně

4. lNFoRMAcE o PoDÁNí NABíDKY
4.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek: Nejpozdějĺ do 10.12.2020 do 9.00 hod.
4.2. Místo pro podání nabídek

a)Adresa pro zaslání nabídek v tĺštěnépodobě: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary
b) Adresa pro osobní podání nabídek: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
Studentská 328/64,360 07 Karlovy Vary - podatelna /pŕízemí/
4.3. lnformace v jakém jazyce bude nabídka podána

Nabídka bud podána v českémjazyce'

V Karlových Varech dne 19.11.2020

lng' Zdeně

K,

MBA

Pověřený VsoZČ
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