POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Opava poptává:
provedení opravy garáže v hospodářské budově, opravy podschodišťového prostoru
v hlavní budově a opravy zděného plotu u hlavní budovy územního pracoviště Opava,
Olomoucká 82, 746 01 Opava
Písemná nabídka musí obsahovat:
1. celkovou cenu všech požadovaných prací v členění jednotlivých oprav dle zadání
– viz níže:
Oprava garáže v hospodářské budově
o oprava podlahy včetně omítek v garážovém stání, základní výmalba dočista (detaily
v zaměření firmy); materiál beton, nivelace, omítková malta, materiál pro výmalbu,
o plocha cca 30 m2 podlahy; cca 20 m2 omítek - viz foto č. 1.
Oprava podschodišťového prostoru v hlavní budově
o oprava podlahy – izolace, betonový potěr, oprava omítek (sanační omítka atd.),
výmalba, zprovoznění odvětrání – nucené nebo svévolné,
o rozměry podschodišťového prostoru 8 m x 1,5 m, světlá výška v místě vstupu 3,4 m –
viz foto č. 2.
Oprava zděného plotu u hlavní budovy
o rekonstrukce horního věnce plotu, přespárování zdiva a jeho vyčištění – viz foto č. 3
a 4.
2. časový harmonogram prací (zahájení, ukončení) dle jednotlivých oprav
Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště.
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.
Kritériem pro hodnocení nabídek bude:
•
•

cena odpovídající kvalitě, váha 85%
doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla), váha 15%
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Uchazečům poskytne další informace Ing. Zdeněk Valášek, tel. 553 668 863,
e-mail zdenek.valasek@khsova.cz, který, po ohlášení, umožní uchazečům prohlídku prostor.
Nabídky zasílejte na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Opava, podatelna, Olomoucká 82, 746 01 Opava nebo e-mailem zdenek.valasek@khsova.cz.
Termín ukončení poptávkového řízení: 18. 7. 2014 do 15:30 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 pro ekonomicko provozní činnost

Přílohy: foto 1 - 4
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Foto č. 1 - Oprava garáže v hospodářské budově

Foto č. 2 - Oprava podschodišťového prostoru v hlavní budově
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Foto č. 3 - Oprava zděného plotu u hlavní budovy

Foto č. 4 - Oprava zděného plotu u hlavní budovy
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