POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Nový Jičín poptává:
Oprava a úprava radiátorů v kanceláři č. 109 a 301 v budově KHS MSK, územní
pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9.
Popis požadované práce:
Oprava stávajících litinových radiátorů v kanceláři č. 109 a 301 v budově ÚP Nový Jičín a
zvětšení jejich kapacity z důvodu nedostatečného tepelného výkonu pro vytápění místnosti
a jejich zprovoznění
Kancelář č. 109
Rozměry: 5,10 m x 5,05 m x 3,20 m
Stávající litinové radiátory:
Výška
– 580 mm
Hloubka
– 160 mm
Rozteč připojení – 500 mm
Počet článků
– 22
Kancelář č. 301
Rozměry: 7,50 m x 4,30 m x 3,20 m
Stávající litinové radiátory:
Výška
– 580 mm
Hloubka
– 160 mm
Rozteč připojení – 500 mm
Počet článků
– 24
Písemná nabídka musí obsahovat:
1. Variantně návrh na
- doplnění stávajících litinových radiátorů o další litinový radiátor,
- doplnění stávajících litinových radiátorů o další deskový radiátor nebo
- přemístění litinového radiátoru z kanceláře č. 301 do kanceláře č. 109 a jeho nahrazení
jedním třídeskovým radiátorem.
V nabídce musí být uvedena zvlášť částka za opravu stávajících radiátorů a zvlášť částka za
dodávku a montáž nových radiátorů.
2. Položkový rozpočet
3. Záruční podmínky a dobu provedení opravy
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. Ivo Šamánek, tel: 556770377, e-mail:
ivo.samanek@khsova.cz, který po ohlášení, umožní uchazečům prohlídku kanceláří.
Kritériem hodnocení bude:
- Cena odpovídající kvalitě – váha 60%
- Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla) – váha 10%
- Technické řešení – váha 30 %
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

POZOR: Výběrové řízení bylo zrušeno.

