
POPTÁVKA 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Karviná poptává: 
 
provedení opravy výtahu (pravého) v budově B územního pracoviště Karviná, 
Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov.  
 
Uchazečům bude umožněna prohlídka prostor po ohlášení (Ing. Petr Medek, tel. 596397226, 
e-mail: petr.medek@khsova.cz). 
 
Zadání pro opravu výtahu – odstranění provozních rizik dle EN81.1: 
 
Popis výtahu : el. bubnový výtah 320 kg/6 stanic, zdvih 14 m, rychlost 0,5 m, ruční šachetní 
dveře 700 mm jednokřídlé 6 ks, neprůchozí 
 
- výměna kompletní el. instalace dle EN a přivolávačů v antivandal provedení, do kabiny 
výklopné tablo 
- dodávka nové kabiny 790x1060 mm, osvětlení LED s úpravou proti poškození pro přepravu 
tlakových lahví, dveře BUS nerez, komaxit dle výběru 
- nové nárazníky a sklopný žebřík do šachty 
- oprava pohonu a dodání dvojčinné brzdy, dodání krytů 
- výměna 6ks ručních šachetních dveří 700 mm, komaxit RAL 7030 včetně zednických prací 
a úpravy podlahy nástupiště, v přízemí dekorativní omítka kolem ŠD /např. marmolit/ 
- kompletní dokumentace 
- vyčištění a seřízení vodítek a dílů ve výtahové šachtě 
 
Termín: dokončení a zprovoznění výtahu do 20.12.2013 
 
Požadujeme záruku na montážní práce min. 5 let, doložení referencí, výpis z OR, oprávnění 
k činnosti, certifikaci dle norem ISO 9001, 14001, 18001, doložit v kopiích. 
Doložit i vzor smlouvy s cenami následného servisu s nástupem na běžné opravy do 20 minut 
od nahlášení. 
Vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie podkladů ke dni podpisu smlouvy. 
 
Kritériem hodnocení bude: 

 Cena 
 Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla) 
 Doba nástupu na provedení běžné opravy 
 Délka záruční lhůty 

 
Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na:  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Karviná, podatelna, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 
nebo mailem: petr.medek@khsova.cz 
 
Termín ukončení poptávkového řízení: 7.10.2013 
 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně. 
 
                                                                                         Ing. Jaroslav Vích, v. r.  

náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost 


