POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Bruntál poptává:
provedení opravy střechy – kompletní výměna střešní krytiny přístavby budovy
územního pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 792 11 Bruntál
Písemná nabídka musí obsahovat:

1. celkovou cenu všech požadovaných prací
Jedná se o kompletní výměnu střešní krytiny na přístavbě hlavní budovy, při zachování
stávajících nepoškozených klempířských prvků. Součástí předmětu poptávky je také odvoz
a ekologická likvidace veškerého odpadu vzniklého při opravě a úklid.
Stávající střešní krytina Beternit, která je poškozená a popraskaná, bude nově plně nahrazena.
V rámci poptávky je zadavatelem požadována krytina, odolávající povětrnostním vlivům, UV
záření, nerozbitná kroupami, maximálně bezúdržbová.
Předpokládaná výměra vyměněné krytiny je cca 270 m2.
Dále bude provedena výměna poškozených klempířských prvků na přístavbě hlavní budovy
a na střeše hlavní budovy.
2. časový harmonogram prací (zahájení, ukončení)
Zadavatelem je požadováno uvedení časového harmonogramu od zahájení do ukončení prací
v kalendářních týdnech.
Zadavatel předpokládá zahájení prací nejpozději do 1 týdne od podepsání smlouvy
o dílo. V případě nevhodných klimatických podmínek při realizaci a ukončení opravy do
konce roku 2014 je nejzazší termín pro dokončení do 30. 4. 2015.
3. záruční lhůtu
Uchazeč uvede záruční lhůtu na provedené práce v měsících.
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.
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Kritériem pro hodnocení nabídek bude:
•
•
•

cena odpovídající kvalitě, váha 70%
doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla), váha 20%
záruční lhůta, váha 10%

Uchazečům poskytne další informace p. Ludvík Paluska, tel. 554 774 176,
e-mail ludvik.paluska@khsova.cz který, po ohlášení, umožní uchazečům prohlídku prostor.
Nabídky zasílejte na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Bruntál, podatelna, Zahradní 5, 792 11 Bruntál nebo e-mailem ludvik.paluska@khsova.cz.
Termín ukončení poptávkového řízení: 6. 10. 2014 do 17:00 hod
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. Jaroslav Vích, v. r.
náměstek ředitele KHS MSK
pro ekonomicko provozní činnost
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