
POPTÁVKA 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,  

územní pracoviště Frýdek-Místek poptává: 
 

zpracování projektové dokumentace pro provedení opravy stávající elektroinstalace na budově 

KHS MSK Ostrava,  úz. pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek jako 

podklad pro výběrové řízení  
 

Specifikace nabídky: 
 

- cena zmapování stávající elektroinstalace a požadavků zadavatele 

- cena nové výkresové dokumentace rozvodů jednotlivých pater (min. ve 3 vyhotoveních) 

- cena prováděcí dokumentace 

- cena návrhu tabulky slepého rozpočtu 

- cena kompletní dokumentace také v digitální podobě 
 

Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště. Uchazečům bude umožněna prohlídka  

po ohlášení (Mgr. Alena Bednářová, tel. 558 418 302, e-mail: alena.bednarova@khsova.cz nebo p. Lada 

Mališová, tel: 558 418 311, e-mail: lada.malisova@khsova.cz ). 
 

Nabídka musí obsahovat: 

- celkovou cenu  

- počet vyhotovení PD 

- doba zpracování PD 

- 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) 

 
 

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 nebo doručte osobně na:  

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

702 00 Ostrava 
  

Termín ukončení poptávkového řízení: 30.10.2015 
 

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.  

                                             Ředitel odboru ekonomicko provozního 

                                          Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 
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