POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě poptává:
provedení opravy podlahové krytiny ve společných prostorách a kancelářích
v budově KHS MSK Ostrava, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál.
Zadání rozsahu prací při provádění opravy:
Oprava bude probíhat ve 3.NP (společné prostory) a 2.NP (kanceláře) budovy KHS na výše
uvedené adrese.
Rozsah prací:
- odstranění soklových lišt
- odstranění stávající podlahové krytiny
- odstranění starého lepidla a vyrovnání podkladu
- položení (celoplošné nalepení) nové podlahové krytiny
- začištění stěn okolo podlahy
- příp. oprava stěn, zárubní a prahů okolo podlah vymalováním, natřením
- montáž soklových lišt
- zajištění manipulace s vybavením budovy (vystěhování a zpětné nastěhování vybavení
kanc. prostorů)
- ochrana stěn a vybavení budovy před znečištěním příp. poškozením
- úklid a likvidace použitého materiálu
Po dokončení opravy bude převzetí díla potvrzeno předávacím protokolem.
Termín: dokončení prací do 30.9.2016

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 15.10.2016

Nabídka musí obsahovat:
- popis prací
- popis použitých materiálů
- celkovou cenu vč. DPH
o cenu použitých materiálů
o cenu práce
- délku záruční lhůty (materiál, práce)
- časový harmonogram prací
- kopie dokladů opravňující k podnikání (výpis z OR, živn. list) k termínu podání nabídky
ne starší než 90 dnů.
Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště (rozsah opravy, zjištění přesné výměry
ploch, upřesnění použitých materiálů). Uchazečům bude umožněna prohlídka pro seznámení se
stávajícím stavem po ohlášení u kontaktní osoby:
p. Ludvík Paluska, tel. 554 774 176, e-mail: ludvik.paluska@khsova.cz,
MUDr. Petr Kopřivík, tel. 554 774 120, e-mail: petr.koprivik@khsova.cz
Kritériem hodnocení bude:
 Cena vč. DPH - váha 70%
 Doba realizace - váha 10%
 Délka záruční lhůty - váha 20%
Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje veškeré náklady
dodavatele, spojené s předmětnou 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.

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky vymezení poptávkového
řízení, včetně všech případných dodatků. Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje
všechny příslušné doklady (formuláře, specifikace apod.), termíny obsažené v zadání a bude se
jimi řídit.
Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo
pokud nabídka nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít
za důsledek vyřazení nabídky.
Kontaktní osoba pro organizační a technické záležitosti:
p. Ludvík Paluska, tel. 554 774 176, e-mail: ludvik.paluska@khsova.cz
Kontaktní osoba pro doručení nabídek:
Ing. Petr Medek, tel. 595 138 177, e-mail: petr.medek@khsova.cz
Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, příp. e-mailem na adresu petr.medek@khsova.cz
Termín ukončení poptávkového řízení: 15.6.2016 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 4.7.2016
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá
pod režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.

Ing. Wieslaw Galuszka, v. r.
vedoucí oddělení provozně organizačního

