POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava poptává:
Malířské práce v objektu KHS, Palackého tř. 121, 738 02 Frýdek Místek
v rozsahu:
1. Přípravné práce (zakrytí nábytku, příp. jeho přesun, zakrytí podlah/koberců)
2. Malířské práce v rozsahu cca 477 m2 stropů a cca 1392 m2 zdí podle níže uvedené tabulky
3. Úklid po malování (navrácení nábytku a vybavení místností do původního stavu, umytí
oken a ušpiněných ploch způsobených malováním)
Záměr vymalování a orientační rozměry:
Číslo kanceláře
203
204
202
205
206 + 207
208
002
008
012
013
kuchyňka II. p.
chodba II. p.
kuchyňka I. p.
chodby ost.
CELKEM

Rozměr zdi m2
53,81
57,84
58,88
64
86,65
56,73
51
38
56,4
59,56
11,1
139
38
629
1391,97

Rozměr stropy m2
26,86
26,39
21
26,17
47,32
38,69
14,13
16,67
14,48
17,57
5,2
43,88
5,85
175
476,21

Nabídka musí obsahovat:
1. Cenu požadovaných prací v členění:
- cena přípravných prací a úklidu
- cena malířských prací za m2 a cena celkem
2. Návrh časového harmonogramu prací (min. zahájení a ukončení prací)
Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje všechny náklady
dodavatele, spojené se zakázkou a jeho přiměřený zisk.
Uchazeči předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči
zadavateli žádné nároky.
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez písemného souhlasu
zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá
pod režim zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazečům poskytne další informace p. Mgr. Alena Bednářová, tel: 558 418 319,
558 418 311 e-mail: alena.bednarova@khsova.cz, která po ohlášení, umožní uchazečům
prohlídku prostor k vymalování.

Kritériem hodnocení bude:
- Cena za m2 odpovídající kvalitě – váha 75%
- Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla) – váha 25%
Nabídky zasílejte:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, na Bělidle 7,
702 00 Ostrava nebo mailem: podatelna@khsova.cz
Termín ukončení poptávkového řízení: 10.5.2014
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.
Ing. Jaroslav Vích
náměstek ředitele
pro ekonomickou provozní činnost

