
Oprava garážových vrat 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě poptává:   
 
provedení  opravy 9 ks stávajících opotřebovaných garážových vrat formou výměny. 
Požadujeme komplexní dodávku včetně stavebních úprav a elektroinstalace.  
Barevné provedení: hnědý odstín.  
Realizace veřejné zakázky se uskuteční na pracovištích: 

• Opava, Olomoucká 82 (5 ks) 
• Frýdek – Místek, Palackého 121 (4 ks) 

Informace ohledně provedení podají kontaktní osoby. 
 

Opava, Olomoucká 82,  
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Valášek, tel. 553 668 863, mob.: 602 554 528,  
                               e-mail: zdenek.valasek@khsova.cz 
 
5 ks vrat s motorovým pohonem o rozměru š x v = 2340 x 2290 mm - výměna za stávající 
dřevěná vrata  
 

 
 

 



 
Uchazečům bude umožněna prohlídka po ohlášení:  
Ing. Zdeněk Valášek, tel. 553 668 863, 553 668 841, 602 554 528,   
e-mail: zdenek.valasek@khsova.cz 
p. Blažena Wankeová, tel. 553 668 841. blazena.wankeova@khsova.cz 
 
Frýdek – Místek, Palackého 121 
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Bednářová, tel. 558 148 302, 558 418 319 
                               e-mail: alena.bednarova@khsova.cz 
                      
2 ks vrat s motorovým pohonem o rozměru š x v =  2420x1990 - výměna za stávající 
plechová vrata, vč. provedení elektroinstalace nutné k ovládání vrat 
2 ks vrat s motorovým pohonem o rozměru š x v =  2390x1980 - výměna za stávající dřevěná 
vrata vč. provedení elektroinstalace nutné k ovládání vrat a stavebních úprav stropu. Tato 
garážová stání mají dřevěné stropy a podhledy ze sádrokartonu  
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Uchazečům bude umožněna prohlídka po ohlášení:  
Mgr. Alena Bednářová, tel. 558 418 302, e-mail: alena.bednarova@khsova.cz). 
p. Vasilis Konstantinidis tel. 558 418 351, 602 520 778 
 
 
 
 
Kritériem hodnocení došlých nabídek bude: 
 

• Cena odpovídající kvalitě, váha  80% 
• Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla), váha 20% 
 

Nabídka musí obsahovat : 
• Cenu komplexní dodávky v členění: 

1. Dodávka a montáž garážových vrat 
2. Cena stavebních prací 
3. Cenu elektroinstalačních prací 

• Návrh časového harmonogramu prací 
 
Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště. 
 
Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou,která zohledňuje všechny náklady 
dodavatele,spojené se zakázkou a jeho přiměřený zisk. 
Uchazeči předají své nabídky bezplatně.Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči žadateli 
žádné nároky. 
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez písemného souhlasu 
zadavatele. 
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Nabídky zasílejte na adresu: 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna, Na 
Bělidle 7, 702 00 Ostrava, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázka  

 
do pátku 18.7.2014, 15:30 hod. 

 
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá 
pod režim zákona č.137/2006 Sb. 
 
 
 
                                                                                         Ing. Jaroslav Vích, v. r.  

náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost 
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