POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový
Jičín poptává:
provedení opravy osvětlení v budově KHS MSK Ostrava, územní pracoviště Nový Jičín,
Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín.
Zadání rozsahu prací při opravě osvětlení:
Oprava osvětlení bude probíhat v kancelářích, schodišťových prostorech a chodbách budovy KHS
na výše uvedené adrese.
Rozsah prací:
- demontáž poškozených a nevyhovujících zář. svítidel
- dodávku a montáž nových zář. svítidel vč. trubic
- ochrana vybavení místností zakrytím krycí plachtou, fólií
- provedení souvisejících elektroinstalačních prací
- příp. provedení začištění okolí nově montovaných svítidel omalováním
- přezkoušení funkčnosti
- úklid a likvidace použitého materiálu
- odvoz a likvidace vyřazených zář. trubic a svítidel
Osvětlení, po provedené opravě, musí splňovat podmínky dle §45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Po dokončení opravy bude součástí předávacího protokolu doklad o převzetí demontovaných
svítidel a trubic k likvidaci.
Termín: dokončení prací do 30.6.2016
Nabídka musí obsahovat:
- popis a parametry nabízených zář. svítidel
- celkovou cenu vč. DPH
o cenu jednotlivých komponentů
o cenu práce
- délku záruční lhůty
- časový harmonogram prací
- kopie dokladů opravňující k podnikání (výpis z OR, živn. list) k termínu podání nabídky
ne starší než 90 dnů.
Podmínkou podání nabídky je prohlídka pracoviště (rozsah opravy). Uchazečům bude
umožněna prohlídka pro seznámení se stávajícím stavem po ohlášení u kontaktní osoby:
p. Kulíková Martina, tel. 556 770 370, e-mail: martina.kulikova@khsova.cz,
p. Tůma Ladislav, tel. 556 770 388, e-mail: ladislav.tuma@khsova.cz
Kritériem hodnocení bude:
 Cena vč. DPH - váha 70%
 Doba realizace - váha 10%
 Parametry nabízených zář. svítidel, ceny a dostupnost náhr. dílů vč. trubic - váha 10%
 Délka záruční lhůty - váha 10%
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.

Kontaktní osoba pro organizační a technické záležitosti, pro doručení nabídek:
Ing. Medek Petr, tel. 595 138 177, e-mail: petr.medek@khsova.cz
Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna, Na Bělidle 7,
702 00 Ostrava, příp. e-mailem na adresu petr.medek@khsova.cz
Termín ukončení poptávkového řízení: 9.5.2016
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. Wieslaw Galuszka, v. r.
vedoucí oddělení provozně organizačního

