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

poptává: 

Malířské práce v objektu KHS MSK, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava v rozsahu: 

I . Přípravné práce (zakrytí nábytku, příp- jeho přesun, zakrytí podlah/koberců) 
2. Malířské práce v rozsahu cca 5562m podle níže uvedené tabulky (příloha č.l)- včetně opravy 
drobných vad a případného škrábání stěn 
3. Úklid po malování (navrácení nábytku a vybavení místností do původního stavu, umytí oken a 
ušpiněných ploch způsobených malováním) 

Záměr vymalování a orientační rozměry viz příloha č. l 

Nabídka musí obsahovat: 
I. Cenu požadovaných prací v členění: -cena přípravných prací a úklidu -cena malfřských prací za m2 

a cena celkem 
2. Návrh časového harmonogramu prací (min. zahájení a ukončení prací) 
3. Krycí list, na kterém budou uvedeny následující údaje: 

název veřej né zakázky 
základní identifikační údaje uchazeče 
cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH 
datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 

4. Záruku 

Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště. 

Kvalifikační předpoklady : 
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání tj. 
Živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídající předmětu této zakázky nebo 
Výpis z obchodního rej stříku. Dokládající dokumenty nesmí být starší 90-ti dnů. 

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 zadavateli žádné 
nároky. 
Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení a zadáni zakázky nespadá pod režim 
zákona č. I 37/2006 Sb .. 

Uchazečům poskytne další informace : 
p. Stanislav Hi la, tel: 595 138 151, mobi l: 724 I 06 546, e-mai l:stanislav.hila@khsova.cz, který umožní 
uchazečům prohlídku prostor k vymalování 
Ing. Wieslaw Galuszka, tel: 5951138 130, mobil: 602 509 758, e-mail:wieslaw.galuszka@khsova.cz 

Kritériem hodnocení bude: 
1. Cena za m2 odpovídaj ící kvalitě- váha 75% 
2. Doba realizace (od podepsání smlouvy do předání díla)- váha 25% 



Podání nabídek: 
Nabídky lze podat osobně na podatelně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě, Na Běl idle 7, 702 00 Ostrava nebo poštou na stejnou adresu. Nabídka musí být v zalepené 
obálce s poznámkou " Neotevírat - výběrové řízení- malování". 

Termín pro podání nabídek: do 11 .9.2015 

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně. I 

!lf 
I ng.Jaroslav V 1ch 

Ředitel odboru ekonomicko provozního 
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 



Příloha č. 1

M2 pro malování suterén
šířka délka výška pozn m2

zasedačka velká 3,2 7,12 2,2 strop obklad 45,4 barva
kuchyňka 2,92 2,39 2,55 strop obklad 10,62
WC 0,83 1,34 1,28 se stropem bez obkladu 6,66
WC 0,83 1,34 1,28 se stropem bez obkladu 6,66
Chodba 1,02 2,94 2,55 strop obklad 20,14
zasedačka malá 4,82 5,42 2,3 strop obklad 47,1 barva

Chodba suterén 1,73 23,86 2,27 strop obklad 116,17
Chodba dílna 1,5 12 2,11 strop obklad 27
Chodba dílna 2. část se stropem 1,5 11,86 2,27 78,44
Schodiště 1,04 3 3 29,52
WC muži 0,95 0,95 1,6 1,05 6,87
Chodba sprcha 2,75 2 2,58 1,5m 2 37,56
Šatna muži 2,2 3,77 2,6 39,33
Místnost řidičů 3,75 4,82 2,54 61,6
Místnost úklidu - první místnost 70

Celkem 603,07

1 NP-3 NP místn.č. m2

19 56,85
20 56,85
21 72,4
22 69
23 70,1
24 70,1
25 72,4
26 70,1
27 70,1
28 69
29 69

Chodba - skřínky 261,53
1007,43

Schodiště boční 397,23
1 NP budova c c10 81,06

c11 87,19
c13 72
c14 59,94
c14a 17,65
c15 79,3
wc 54,17
chodba 80,58

Celkem 531,89

Podklady pro zadání zákazky na malování objektu KHS Ostrava
m2

Suterén 603,07
Přízemí 1007,43
1.patro 1007,43
2.patro 1007,43
3.patro 1007,43
Schodiště 397,23
Budova C přízemí 531,89

Celkem 5561,91
z toho barva "holubí šeď" 92,5


