
POPTÁVKA 

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

provedení opravy zastínění střešních oken v budově KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 738 02 Frýdek-Místek 

Zadání rozsahu prací: 

Oprava zastínění střešních oken bude probíhat v podkrovních kancelářských prostorech budovy KHS 
na výše uvedené adrese. 

provedení přesného zaměření oken 
nabídnutí nejvýhodnějšího řešení zastínění a tepelné izolace 
dodání zastínění pro 24 ks střešních oken o rozměrech 600x 1000 mm 
provedení montáže zastínění 
zajištění případné manipulace s vybavením budovy 
zajištění ochrany vybavení budovy, kanceláří, chodeb před poškozením 
po dokončení prací zajištění úklidu a likvidace nepotřebného materiálu 

Dokončené práce budou předány na základě předávacího protokolu. 

Nabídka musí obsahovat: 
- celkovou cenu vč. DPH (všechny ceny budou uvedeny v CZK) 

o cenu jednotlivých použitých materiálů 

o cenu práce 
- časový harmonogram prací 
- délku záruční lhůty 
- kopie dokladů oprav11ující k podnikání (výpis z OR, živn. list) k termínu podání nabídky ne starší než 

90 dnů 

Zjištění rozsahu prací lze zjistit během prohlídky pracoviště. Uchazečům bude tato prohlídka umožněna 
po ohlášení u kontaktní osoby: 

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních: 

Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení 

tel.: 595 138 177, petr.medek@khsova.cz 

Mgr. Alena Bednářová, provozně organizační oddělení Frýdek-Místek 
tel. : 558 418 302, alena.bednarova@khsova.cz 

Kritériem hodnocení bude: 
• celková cena za provedení díla včetně DPH - váha 70% 
• doba realizace díla - váha 10% 
• délka záruční lhůty - váha 20% 

Vyhodnocení bude provedeno hodnotící komisí. Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích 
kritérií aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice 
v rozsahu O - 100 bodů. 
Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení a správné 
přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č. 1 34/2016 Sb. 
V souladu s ustanovením § 11 5, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. , bude hodnocena cena včetně daně 
z přidané hodnoty. 



Nejnižší nabídková cena 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA: * 70 

Nabídková cena účastníka 

Nejkratší doba realizace 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria DOBA REALIZACE: * 20 
Doba realizace účastníka 

Záruční doba účastníka 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY: 
Nejdelší záruční doba 

Pokud při prohlídce místa plnění , č i v průběhu zadávacího řízení vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující 
se k obsahu zadávací dokumentace, je účastník povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze 
písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem 
účastníkům. 

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, kurýrní službou nebo doručte osobně na adresu: 

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

Obálka musí být označena: 
,,NEOTEVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" 

,,PROVEDENÍ OPRAVY ZASTÍNĚNÍ OKEN - PRACOVIŠTĚ FRÝDEK-MÍSTEK" 

Nabídky lze také zaslat e-mailem na adresu vr@khsova.cz 

V předmětu e-mailu uveďte: 

,,VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PROVEDENÍ OPRAVY ZASTÍNĚNÍ OKEN - PRACOVIŠTĚ FRÝDEK
MÍSTEK" 

Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení: 16.3.2018 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 
• nevybrat žádnou nabídku 
• neuzavřít smlouvu 
• na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, změnu obsahu zadání zadavatel oznámí 

všem účastníkům, změna bude provedena písemnou formou nejpozději 5 dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek 

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni píse ně. 

Ing. Milan toch, Ph.D., MBA 
Ředitel odboru ekonomicko provozního 

Kraj ské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě 


