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výzva K PoDÁNÍ NABÍDKY NA STAvEBNÍ PRÁCE

veřejné zakázky malébo rozsahu, ve smyslu $ 12, odst.3' zákona č. 1371200ó Sb.' o veřejných

zakázkách

t.

IDtrNTlFlKAČxi Úoalp o z.q'DAVATELI

l.l. Název zadavatele:
Vodohospodářske sdnrŽcni obci ápadnich Čecb. zapsané do registru sdruženi r'cdenélro Krajslrlr
Úiadem Karlorarskélro kra.je dne 9'2' 1993. Íegistračfučislo : 7l|99] - z por'ěřerri obce Velichor'
l.2. Právní fornla:

- sr azek obci
1.J. Sídlo:
Studentská
Ulicc'
Čislo poprsnó: 328/ó4
Ku'lor'] Vary - Doubi
Obcc:
36{} 07
PSČl
177 (}í\ 52l
lČ:
771

CZ
.4. Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Stát:
l

Jmélo:

:

hrg. Zdenr.;k
Frček. I\{tsA

Při1nrení:

Telefbn

3-5e

0i0

l.ttt

Fax.

i_5i

Telefon:

72.421657t)
jchochol. rtrlodakva. cz

3-12

2l

I

E-mail:
r sozc rr r otlltkr a.cl
t .5. Osoba oprávněná za zndavatele jednát Ye věcech veřejné zakázky:
lng. Jíři Chochol
Jnréno;
E-mail:

.

Veřejná zakázka:

,,vELICHov- KANALIZACE NA LEVÉM BŘEHU oř{Řtr"
Tato vcřejní zakrízka je zad.ina uveřejněním na úřední desce obce Velichov a výzvou 5 ájemcům.
Zadavxel Vás wzÚvá jako uchazeče o výše uvedenou veřejnou zalcázku malého rozsahu k pod.irrí

nabidky.

2.

INFoRMACE o PŘEDMĚTU

l'rŘnrnÉzel(Jizxy

2.l. lnformace o druhu a předmětu veřejné zekázky
Předmětem veřejné zakizky na stavebni pníce je nahrazení nevyhovujíci volné kanalizačnívylsti čerpací
starucí .karralizací a

ýlakem

na

ČoV.

2.2. Misto plnění' doba plnění zakázky:
Místgm plněni aká'zky jo obec Velichov. okes Karlovy Vary.
Přďpokládani doba plněni zakázky je 2.Q 2013-

WWw.VAKKv.cz/ysoŽc
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2.3.

Kód

2.4.

Kód podle NUTS * ZUJ

45 23 24 20 _ 2 Stavební pní'c€ na ťstavbě čistírenodpadních vod

cz04t2

ZÚJ 555525

3.

|NFoRMACE o ZADÁVACÍ DoKUMEI{TACI
+ PD)
je
na
adrese:
možné
vyzvednout
Zadávaeí dokumentaci
Vodámy a kanalizace *arlovy Vary, as., Sfudentská 328164,360 07 Karloly Vary' Kontaktni osobou je
Ing'Jiň Chochol, č.dveří 4l3, tel.: 3590 | 0l84, e_mail: jchochol@vodakva-cz
Zadávaci dokumentace je poskytována v elektronickó podobě bezúplatrrč'
3.2. Prohlídka místa plnění
Zadavats| doporučuje- uchazečůmprohlídku předmětu a místa plnění, které lze domluvit s konlaktní
osobou uvedenou v bďě | .5. Každý uchazeč je povinen se před podiíním nabídky iďormovat o poIoze a
povazo stavcniště, případně o mistnich zvláštnostech. Nedostat€čftí informovanos| mylné chápini
soutěŽnich podmínel a zaÁáyaci dokumentaco' chybně ravrženírrabídková cena apod. neopravňuje
uchazeče póžadovat dodatďnou úhradu nákladú nebo úpravu ceny ďla. Případné nejxnosti si musi
uchazeč vyiešit před pod.furím rrabídky.

3.l. Poskytovíní zadávaci dokumentace (výkaz výměr

4. INFORMACE o PoDÁNÍ NAB|DKY
4.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podaní nabídek - nejpozději do 27.2.2013 do lO.ffi hod.
4.2. Misto pro podání nabidek
a) Adresa pro zaskí'rrínabidek v tištěnépodobě
Vodámy a kanalizace Karlov1' Va1v ' a's'' Smdentská 328164,360 07 KaÍlov1'Var.v
b) Adrcsa pro osobní poďání nabídek
Vod'imy a kanďizace Karloly Vary' a-s.' studentská 328/64' 360 07 Karlovy vary, podatelna" přízemí'
v pracovni dny v době ď 7 hod. do i5 hď.
4.3. lnformace v jakóm jazyce bude nabidka podáne
Nabídka bude pod.ina v českémjazyce-

V Karlovj'ch Varcch dne 20.2.2013.

Ing' Zdeněk Frček' MBA
pověřený VSOZČ

www.vAKXv.cztvsozc

