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F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací
Název zakázky: Stavební úpravy – areál Mže Tachov
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2018-002775
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-002036
Evidenční číslo zakázky: Z2017-030147
Číslo oznámení TED: 2018/S 017-034327
Datum uveřejnění ve VVZ: 25.01.2018 14:03:30
Název zadavatele: město Tachov
IČO zadavatele: 00260231
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Úřední název: město Tachov
IČO: 00260231
Poštovní adresa: Hornická 1695
Obec: Tachov
PSČ: 347 01
Země: CZ
Kontaktní osoba: Michaela Poremská
Tel.: +420 774033702
E-mail: judr@poremska.cz
Kód NUTS: CZ032
Hlavní adresa: (URL): http://www.tachov-mesto.cz/
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.tachov-mesto.cz/
Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)
Název
Stavební úpravy – areál Mže Tachov
II.1.2)
Hlavní kód CPV
45212000
II.1.3)
Druh zakázky
Práce
II.1.4)
Stručný popis
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami stávajících dispozic a výškového uspořádání části společenského areálu
MŽE. Současná zastavěná plocha předmětné části objektů (1027 m2) se navýší na hodnotu 1555 m2. Součástí zakázky jsou konkrétně tyto
práce: - Přestavba stávajícího prostoru kina na víceúčelový sál s kapacitou 239 osob. - Vybudování nového vstupu do areálu, včetně
schodišť a ramp pro bezbariérové využití objektů, včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu. - Kompletní provedení nových
elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), zdravotních instalací, vzduchotechniky včetně klimatizace a rekuperace, vytápění + MaR. Dále
budou provedena opatření spojená s požární ochranou objektu. - Vybudování retenční nádrže, vsakování a přípojky. - Úprava prostoru pro
dieselagregát, včetně osazení nového zařízení. - Úpravy dispozic, přístavby nástavby zázemí areálu.
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení
23.01.2018
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 013-024732
Oddíl VII: Změny
VII.1.2)
Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Datum (dd.mm.rrrr): 12.02.2018
Místní čas (hh:mm): 10:00
Datum (dd.mm.rrrr): 16.02.2018
Místní čas (hh:mm): 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Datum (dd.mm.rrrr): 12.02.2018
Místní čas (hh:mm): 10:01
Datum (dd.mm.rrrr): 16.02.2018
Místní čas (hh:mm): 10:01
VII.2)
Další dodatečné informace
Tento formulář mění označení veřejné zakázky "Stavební úpravy – areál Mže Tachov," Číslo oznámení TED: 2018/S 013-024732, kdy v
záhlaví formuláře má být správně uvedeno: Česká republika-Tachov: Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu,
ubytování a restaurace, místo Česká republika-Klimkovice: Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a
restaurace. Změna by se měla promítnout i ve vyhledávači na http://ted.europa.eu/TED/search/search.do - Místo: „Klimkovice“ musí být
nahrazeno „Tachov“.
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