
POPTÁVKA 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 
Ostrava poptává: 

zpracování projektové dokumentace pro provedení opravy hygienických zařízení v budovách 
KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek
Místek a KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 734 01 
Karviná jako podklad pro výběrové řízení 

Specifikace nabídky: 

cena zmapování stávajícího stavu zařízení a vybavení budov, požadavků zadavatele 
cena návrhu řešení opravy 
cena zpracování prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
cena návrhu použitých materiálů a vybavení 
cena kompletní dokumentace opravy také v digitální podobě 

Se současným stavem objektů a jejich vybavení je možno se seznámit během prohlídky pracoviště. 
Uchazečům bude umožněna prohlídka po předchozím ohlášení. 

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení 
tel.: 595 138 177, petr.medek@khsova.cz 

p. Lada Mališová, provozně organizační oddělení Frýdek-Místek 
tel.: 558 418 311 , lada.malisova@khsova.cz 

p. Vasilis Konstantinidis, provozně organizační oddělení Frýdek-Místek 
tel.: 558 418 351, vasilis.kostantinidis@khsova.cz 

p. Jakub Gulis, provozně organizační oddělení Karviná 
tel.: 596 397 226, 596 397 111 , jakub.gulis@khsova.cz 

Nabídka musí obsahovat: 
celkovou cenu 
počet vyhotovení PO 
doba zpracování PO 
kopie dokladů opravňující k podnikání (výpis z OR,živnostenský list) k termínu podání nabídky 
ne starší než 90 dnů. 
Vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie podkladů ke dni podpisu smlouvy. 

Kritériem hodnocení bude: 
• Celková cena za provedení díla včetně DPH 
• Doba realizace ( od podepsání smlouvy do předání díla) 

Pokud při prohlídce místa plnění, či v průběhu zadávacího řízení vzniknou nejasnosti nebo dotazy 
vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je účastník povinen vznést tento dotaz písemně na 
zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz 
i odpověď na položené dotazy předá všem účastníkům. 

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. 



Nabídky zašlete poštou, kurýrní službou nebo doručte osobně na adresu: 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě , podatelna, Na Bělidle 7, 
702 00 Ostrava 

Obálka musí být označena: 
,,NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" 

„ZPRACOV ÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ OPRAVY 
HYGIENICKÝCH ZAIUZENÍ - PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK, PRACOVIŠTĚ KARVINÁ" 

Nabídky lze také zaslat e-mailem na adresu vr@khsova.cz 

V předmětu e-mailu uveďte: 

„ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ 
OPRAVY HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ -PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK, PRACOVIŠTĚ 

KARVINÁ" 

Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 28.2.2018 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• nevybrat žádnou nabídku 
• neuzavřít smlouvu 
• na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, změnu obsahu zadání zadavatel 

oznámí všem účastníkům, změna bude provedena písemnou formou nejpozději 5 drn\ před 
uplynutím lht".1ty pro podání nabídek 

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně . 

Ing. Milan Stoch, Ph. ., MBA 
Ředitel odboru ekonomicko provozního 

Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě 


