VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Zadavatel:

LK Slovan K.Vary z.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 49751956

Název zakázky:
„OBJEKTY PRO ROZHODČÍ A PRACOVNÍ STROJE – AREÁL
JAHODOVÁ LOUKA NA P.P.Č. 2590/5 a 2648/7 k.ú. JÁCHYMOV“
Druh zakázky: Stavební práce
Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je vybudování objektu pro rozhodčí, objektu pro pracovní stroje a dvou
dřevěných přístřešků – objektů občanské vybavenosti – staveb pro sport. Objekty jsou
navrženy ve stávajícím areálu běžeckého lyžování - Jahodová louka, k.ú. Jáchymov, se
stávajícím objektem zázemí pro lyžařské závody, na pozemcích ve vlastnictví zadavatele LK
Slovan K. Vary z.s.
1) Objekt pro rozhodčí - je navržen jako dvoupodlažní objekt sestavený z obytných buněk
a zastřešený sedlovou střechou.
2) Objekt pro pracovní stroje - je navržen jako jednopodlažní objekt - zděná garáž pro
pracovní stroje a místnost skladu, zastřešený sedlovou střechou.
3) Objekty dvou dřevěných přístřešků – budou sloužit pro doprovodné akce (mazací buňky
pro mazání lyží), opláštěné ze tří stran a zastřešené pultovou střechou.
Přesná specifikace požadovaných stavebních prací je uvedena v přílohách zadávací
dokumentace - v projektové dokumentaci (příloha č. 2) a výkazu výměr (příloha č. 3)
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2019 v 11:00 hod.
Místo pro podání nabídek:

SANCHO PANZA, s.r.o., V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary

Nabídky budou podávány v listinné podobě.
Nabídky budou předloženy v českém jazyce.
Kontaktní osoba zadavatele:
(Pověřená osoba – SANCHO PANZA, s.r.o.):
Tel. a E-mail:

Ing. Jana Ptáčková
605 247 288, ptackova@sanchopanza.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tato zakázka je financována formou individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Karlovy Vary dne: 27.5.2019

