POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě poptává:
Zajištění ubytování a jednacích místností pro pracovníky KHS MSK se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytovací kapacity a pronájem jednacích místností
v termínech a rozsahu uvedených níže.
Jedná se o ubytování skupiny osob na jednu noc a zpřístupnění jednacích místností od dopoledních
hodin prvního dne do odpoledních hodin dne následujícího.
Termíny a počty osob:
POZOR – upřesnění termínů (platné termíny jsou uvedeny červeně)
EPI
HP
HOK
HDM
HV
OSC
OEP

7. - 11. 11. 2016
8. - 9. 11. 2016
20. - 21. 10. 2016
20. - 21. 10, 26. - 27. 10, 3. - 4. 11, 10. - 11. 11
3. – 4. 11. 2016
17.10. – 21.10., 24.10 – 27. 10.
31. 10. - 4. 11., 7. – 11. 11

10. – 11. 11.2106
8. – 9. 11.2106
20. - 21. 10. 2016
26. - 27. 10. 2016
3. – 4. 11. 2106
18. - 19. 10. 2016
29.11 – 30 11.2016

46 osob
50 osob
37 osob
18 osob
38 osob
8 osob
29 osob

U delších termínů je požadováno ubytování kdykoliv v tomto období na jednu noc. Konkrétní
termíny budou dohodnuty před podáním závazné objednávky. U některých z platných termínů lze
po dohodě možná drobná úprava.
Je požadováno ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím.
Požadujeme i stravu v rozsahu:
první den:
oběd, coffe break, večeře, (druhá večeře ?).
druhý den:
snídaně, coffe break, oběd
Počty osob jsou orientační, konečný počet se může drobně lišit.
Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a
podepsáním příslušné smlouvy (objednávky). Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky.
Podrobnější informace vám poskytnou kontaktní osoby:
Ing. Wieslaw Galuszka, tel. 595 138 130 , e-mail: wieslaw.galuszka@khsova.cz
Marie Mistatová, tel. 595 138 113, e-mail: marie.mistatova@khsova.cz
Nabídka musí obsahovat:
- ceny jednotlivých pokojů
- cenu pronájmu jednacích místností
- sociální zařízení
- další možné využití prostor hotelu
- vybavenost hotelu
Vítězná firma po ukončeném výběrovém řízení musí poskytnout příslušné doklady opravňující
k podnikání v dané činnosti (výpis z živnostenského rejstříku nebo z obchodního rejstříku,
který k termínu podání nabídky není starší 90 dní)

Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje veškeré náklady
dodavatele, spojené s předmětnou zakázkou a jeho přiměřený zisk. Nebude dále zvyšována a
obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění služby a to i ty, které
mohl na základě svých odborných znalostí zhotovitel předpokládat.
Maximální předpokládaná cena na osobu 1 100 Kč (včetně DPH).
Limit na stravu je ve výši 380 Kč.
Ubytování musí být v rámci Moravskoslezského kraje.
Uchazeči předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Připouští se variantní řešení.
Kritériem hodnocení bude:
• Cena vč. DPH-váha 70%
• Kvalita nabízeného řešení 30%
Způsob hodnocení:
Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu
hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 -100 bodů.
Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení
a správné přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6
zákona č.137/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 79, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., bude
hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.
100 *

hodnota nejvýhodnější nabídky
hodnota nabídky
* váha dílčího kritéria (%)

Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, nebo e-mailem na adresu vr@khsova.cz
V případě, že nabídka bude doručena v obálce, musí být doručena v řádně uzavřené obálce,
označena nápisem „ Zajištění ubytování a jednacích místností-NABÍDKA NEOTEVÍRAT“
Termín ukončení poptávkového řízení: do 2.9.2016 do 14,00 hod.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Vyřazené podané
nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez udání důvodu. 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 nebo e-mailem.
Ing.Wieslaw Galuszka, v.r.
Vedoucí oddělení provozně organizačního

