Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení
dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek1
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění)
Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře

Název zakázky
Druh zakázky (služba, dodávka
nebo stavební práce)

služba

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

5.2.2021

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009899

Název projektu

Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ
II.

Název / obchodní firma
zadavatele

Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele

Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Patrik Pizinger, tel. 352 352 241, starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

IČ: 70948755, DIČ: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Mgr. Daniel Tomín, tel: 607 580 711, e-mail: tomin@sokolovvychod.cz

Lhůta pro podání nabídek

17.2.2021, 14:30 hod.

Sídlo zadavatele, úřední hodiny pondělí až čtvrtek 7:30 – 11:30 a
Místo pro podání nabídek
12:00 – 14:30, v pátek pro veřejnost zavřeno
Popis (specifikace) předmětu zakázky
Konkrétním výstupem této zakázky je vypracování analytické studie nadregionálního
biokoridoru Údolí řeky Ohře, část Královské Poříčí. Jedná se o území, které je vymezené dále
uvedenými pozemky. Ty jsou ve výlučném vlastnictví obce Královské Poříčí, pozemky se nacházejí
v k. ú. Královské Poříčí, obec Královské Poříčí a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1, katastrálního
úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

pozemek
p. č.
326/3

1

o výměře
(m2)
133

328/12

4 037

330
331/1
331/3
331/4
375/2
375/3
375/4

240
20 439
4 192
328
19 287
6 851
4 367

druh pozemku

způsob využití

ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda

neplodná půda

způsob ochrany
nemovitosti

zemědělský půdní fond
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond
zemědělský půdní fond

Pole s povinnými náležitostmi výzvy jsou podbarvená.
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