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CZ04 - Oprava národního formuláře
Název zakázky: Karibuni – výběh B pro slony africké
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2017-024113
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2017-023162
Evidenční číslo zakázky: Z2017-023162
Datum uveřejnění ve VVZ: 1. 9. 2017 2:01:58
Název zadavatele: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
IČO zadavatele: 00090026
Oddíl I: Zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
IČO: 00090026
Poštovní adresa: Lukovská 112
Obec: Zlín
PSČ: 76314
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Božena Antoláková
Tel.: +420 778402425
E-mail: antolakova@zoozlin.eu
Kód NUTS: CZ07
Hlavní adresa: (URL): http://www.zoozlin.eu/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1)
Popis
II.1.1)
Název
Karibuni – výběh B pro slony africké
II.1.2)
Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Hlavní kód CPV: 45000000
Kód NUTS: CZ07
II.1.3)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výstavba venkovního výběhu pro slony africké v rámci nového území zoologické zahrady Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín - Lešná. Součástí řešeného území je venkovní výběh včetně mechanické
bariéry a elektrického ohradníku na jeho hranici, náhradní zdroj pro elektrický ohradník, napojení území na komunikaci, propojovací
koridor se stávajícím venkovním výběhem slonů včetně mostku přes potok, vodní plocha (vodní nádrž) tj. dílo, které zasahuje do
Lukovského potoka a dále napojení výběhu na elektrickou energii.
Oddíl V: Doplňující informace
V.2)
Datum odeslání tohoto oznámení
31.08.2017
V.3)
Odkaz na původní oznámení
Evidenční číslo zakázky: Z2017-023162
Evidenční číslo formuláře: F2017-023162
Datum odeslání původního oznámení: 22.08.2017
Oddíl VI: Změny
VI.1)
Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VI.1.2)
Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.5.7)
Místo v textu, které má být změněno: Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast
Datum (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas (hh:mm): 13:00
Datum (dd.mm.rrrr): 02.10.2017
Místní čas (hh:mm): 13:00
Číslo oddílu: II.5.8)
Místo v textu, které má být změněno: Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek
Datum (dd.mm.rrrr): 25.09.2017
Místní čas (hh:mm): 13:05
Datum (dd.mm.rrrr): 02.10.2017
Místní čas (hh:mm): 13:05
VI.2)
Další dodatečné informace
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