POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště
Opava poptává:
provedení opravy vodoinstalací a zařizovacích předmětů dle předložené dokumentace
v budově KHS MSK Ostrava, územní pracoviště Opava, Olomoucká 1230/82, 746 01
Opava.
Zadání rozsahu prací:
Instalatérské a s tím související práce včetně potřebné manipulace s vybavením budovy budou
probíhat v kancelářích, schodišťových prostorech a chodbách budovy KHS na výše uvedené
adrese.
Rozsah prací:
- před zahájením prací se zhotovitel bude kontaktovat se zásahovým střediskem
vodovodních sítí Opava, koordinace postupu prací
- oprava vodovodní přípojky včetně opravy měřícího místa
- oprava napojení hospodářské budovy na opravené měřící místo
- provedení geodetického zaměření vodovodní přípojky
- oprava stávajících vnitřních vodovodních rozvodů
- oprava WC v I. NP
- zajištění případné manipulace s vybavením budovy
- v průběhu prováděných prací požadujeme zajištění ochrany stěn, podlah a vybavení
budovy před poškozením
- po provedených opravách požadujeme začištění a zamalování dotčených míst, úklid
a likvidaci nepotřebného materiálu.
Dokončené práce budou předány na základě předávacího protokolu.
Termín: dokončení prací do 5.8.2016
Doba a termín plnění zakázky budou sjednány ve Smlouvě o dílo.
Nabídka musí obsahovat:
- popis prováděných prací
- celkovou cenu vč. DPH
o cenu použitých materiálů
o cenu práce
- délku záruční lhůty
- 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 (zjištění rozsahu opravy). Uchazečům
bude umožněna prohlídka pro seznámení se stávajícím stavem po ohlášení u kontaktní osoby:
Zjištění rozsahu opravy lze zjistit během prohlídky pracoviště. Uchazečům bude tato
prohlídka umožněna po ohlášení u kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Valášek, tel. 602 554 528, e-mail: zdenek.valasek@khsova.cz

Kritériem hodnocení nabídky bude:
- celková nabídková cena vč. DPH – váha 70%
- doba realizace prací – váha 10%
- délka záruční doby na práci a materiál – 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, pro doručení nabídek:
Ing. Medek Petr, 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: 30.6.2016
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 2.8.2016
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

