
POPTÁVKA 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Karviná poptává: 
 
provedení opravy hydroizolace budovy KHS MSK Ostrava,  územní pracoviště Karviná, 
Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov.  
 
Zadání rozsahu prací při opravě hydroizolace: 
 

- rozebrání odvodových tvarovek včetně betonu 
- odvoz suti a zeminy 
- provedení drenáže včetně propojení na dešťovou kanalizaci 
- v případě nutnosti provedení oprav propojení odpadních svodů na kanalizaci 
- provedení svislé hydroizolace 
- zhutněný zásyp 
- zpětné položení odvodových tvarovek 

 
Termín: dokončení prací do 30.7.2015 
 
Podmínkou podání nabídky je  prohlídka pracoviště (rozsah opravy). Uchazečům bude 
umožněna prohlídka po ohlášení (Ing. Petr Medek, tel. 596 397 226, e-mail: 
petr.medek@khsova.cz nebo p. Taťána Matejková, tel:596 397 234, e-mail: 
tana.matejkova@khsova.cz ). 
 
Nabídka musí obsahovat: 

- celkovou cenu všech požadovaných prací 
- časový harmonogram prací (zahájení, ukončení), uvedeno v kalendářních týdnech 
- záruční lhůtu  
- reference ( ne starší 5 let, min.2 stavby stejného rozsahu) 
- 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. 

 
Požadujeme zajištění vyřízení povolení pro zábor prostranství, záruku na montážní práce min. 
5 let.  
 
Kritériem hodnocení bude: 

• Celková cena za provedení díla včetně DPH 
• Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla) 
• Min. 2 referenční stavby ne starší 5 let 
• Délka záruční lhůty 

Hodnocení bude bodové (k jednotlivým kritériím budou přiřazeny body dle stupnice) 
 
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:  
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 
Karviná, podatelna, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 
 
Termín ukončení poptávkového řízení: 15.4.2015 
 
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.  

náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost 
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 


