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1. Informace o zadavateli 

Název: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
(dále jen KHS MSK) 

Sídlo: 
Právní forma: 
IČ : 
DIČ : 
Zastoupena: 
Tel. (spojovatelka): 
Fax: 
e-mail : 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
SWIFT: 
Datová schránka: 

2. Kontaktní osoby 

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
Organizační složka státu (OSS) 
71009167 
není plátce DPH 
MUDr. Helena Šebáková, ředitelka 
595 138 111 (Ostrava) 
595 138 109 
podatelna@khsova.cz 
Česká národní banka, Ostrava 
15922761/071 o 
CZ09 071 O 0000 0000 1592 2761 
CNBACZPP 
w8pai4f 

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních : 

Ing. Petr Medek, zástupce vedoucího provozně organizačního oddělení 
Tel. : 595 138 177, petr.medek@khsova.cz 
Ing. Zdeněk Valášek, provozně organizační oddělení 
Tel. : 553 668 863, zdenek.valasek@khsova.cz 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Jaroslav Dembiňák, prom. práv, ředitel odboru správního 
Tel.: 595138141 , jaroslav.dembinak@khsova.cz 

3. Vymezení veřejné zakázky malého rozsahu 

3.1. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr účastníka pro provedení očištění , opravy 
a nátěru fasády budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní pracoviště Karviná, 
Těreškovové 2206/38, 734 01 Karviná a fasád budov KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní 
pracoviště Opava, Olomoucká 1230/82, 746 01 Opava. 

3.2. Celkové množství a rozsah prací 

Práce budou prováděny na budovách KHS na výše uvedených adresách. Veškeré práce budou 
probíhat za provozu KHS v rozsahu: 

budova KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní pracoviště Karviná: 

• dezinfekce napadeného povrchu plísní 
• umytí fasády vodou 
• oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou 
• oprava a nátěr ostění lodžií 
• vyčištění a oprava soklu budovy 
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• oprava plastového obložení vstupů do budovy, strojoven výtahů a přístřešku 
pro dieselagregát 

• oprava vnějšího plastového obložení lodžií 
• oprava plastového obložení atik nad vchody do budovy 
• úprava uchycení informačních tabulí nad hlavním vchodem do budovy 
• obroušení, očištění , impregnace a 2x nátěr příp . oprava střešních podhledů 
• očištění a nátěr příp . i oprava stříšky dieselagregátu 
• nátěr příp . i oprava okapových svodů , venkovního vedení vzduchotechniky (stejný barevný 

odstín jako fasáda budovy) 
• oprava a nátěr parapetů lodžií 
• oprava a nátěr oplechování atik nad vchody do budovy 
• nátěr kovových okenních rámů zasklení lodžií 
• nátěr příp. oprava ventilačních mřížek na fasádě budovy (stejný barevný odstín jako fasáda 

budovy) 
• nátěr mříží sklepních oken, oken strojoven výtahů 
• nátěr HUP 
• oprava hrotového systému dle potřeby (3. - 6. podlaží) 
• během prací zajistit zakrytí oken, parapetů , dveří , mříží , dlažby 

Dodavatel pro výkon práce použije vlastní lešení. 

budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní pracoviště Opava: 

Oprava a natření fasády a venkovních prvků hlavní budovy 

• dezinfekce napadeného povrchu plísní 
• umytí fasády tlakovou vodou 
• oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou 
• oprava vyspárováni a vyčištění kamenné podezdívky 
• nátěr příp . oprava ventilačních mřížek na fasádě budovy (stejný barevný odstín jako 

fasáda budovy) 
• případné rozvody elektřiny na fasádě budovy uložit do lišt 
• nátěr HUP 
• nátěr mříží 

• během prací zajistit zakrytí oken, parapetů, dveří , mříž í, dlažby 

Oprava a natření fasády a venkovních prvků hospodářské budovy 

• dezinfekce napadeného povrchu plísní 
• umytí fasády tlakovou vodou 
• oprava povrchu fasády budovy, její penetrace a 2x nátěr silikonovou fasádní barvou 
• oprava a nátěr parapetů 
• oprava a nátěr klempířských prvků 
• nátěr HUP 
• obroušení, očištění, impregnace a 2x nátěr příp . oprava dřevěného půdního pláště 
• nátěr mříží 

• oprava soklu 
• nátěr ocelových vrat 
• nátěr úschovny jízdních kol 
• nátěr elektrorozvaděčů 
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• oprava prosvětlení garáží ze sklobetonových tvárnic 
• během prací zajistit zakrytí oken, parapetů , dveří , mříží, dlažby 

Dodavatel pro výkon práce použije vlastní lešení. 

3.3. Variantní řešení 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

3.4. Výhrady zadavatele 

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 dodavatelům, změna bude provedena písemnou formou nejpozději 3 dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek 

4. Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

4.1. Smluvní cena 

Cena předmětu smlouvy bude sjednaná dohodou v souladu se zák. č. 526/1990, o cenách. Tato 
cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré 
náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisku dodavatele. 
Účastn íci předají své nabídky bezplatně . Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli 
žádné nároky. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a před ložen ím nabídky nese 
dodavatel. Smluvní cena dle uzavřené smlouvy o dílo je neměnná . 

4.2. Fakturace 

Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí díla. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne 
vystavení faktury. Bude-li fakturace neúplná, nepodložená, nebo jinak chybná, je dodavatel 
povinen j i v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. O tuto dobu se prodlužuje splatnost faktury. 
Úhrada předem , formou záloh, se nepřipouští. 

4.3. Dodací podmínky 

Dodávka díla bude realizována v rozsahu zadávací dokumentace. 

4.4. Smlouva o dílo 

Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy ČR. 
Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných, čís lovaných a oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran podepsaných dodatků . 

Dodavatel je při realizaci díla povinen či nit taková opatření , aby nedocházelo ke vzniku škod. 
Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak j i finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese dodavatel. 

Strana: 5 



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, IČ : 71009167, tel. +420/595138111 , podatelna@khsova.cz 

Vyžaduje se čestné prohlášení dodavatele, že souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním 
všech náležitostí smluvního vztahu podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu 
k informacím, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu zadavatele, a že poskytnutí těchto informací dle citovaného zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez souhlasu zadavatele. 

Pro případ nedodržení smluvních podmínek budou sjednány sankce. 

Neplatnost některého ustanovení smlouvy nebude mít za následek neplatnost celé smlouvy. 
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesáhnou dobu platnosti smlouvy, zůstanou plně 

v platnosti a budou účinné až do okamžiku jejich splnění a budou platit pro případné nástupce 
smluvních stran 

5. Technické podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

5.1. Technické vybavení dodavatele 

Podáním nabídky potvrzuje účastník, že má k dispozici potřebné technické vybavení nutné 
k provedení výše uvedené opravy. 

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

6.1. Místo plnění 

Místem plnění je: 

budova KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206/38, 
734 01 Karviná 

budovy KHS MSK se sídlem v Ostravě , územní pracoviště Opava, Olomoucká 1230/82, 
746 01 Opava 

6.2. Doba a termín plnění 

Doba a termíny plnění zakázky budou sjednány ve Smlouvě o dílo. 
Součástí nabídky bude podrobný harmonogram prací. 

6.3. Termíny prohlídky pracoviště 

Výběr termínu a času prohlídky místa plnění je nutno si předem domluvit s kontaktní osobou. 

7. Požadavky na prokázání základní způsobilosti 

7 .1. Základní způsobilost 

Účastník předloží současně s nabídkou ceny čestné prohlášení: 

• že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
• že nemá nedoplatky na pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistném na veřejném zdravotním pojištění 
• že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 
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7.2. Profesní způsobilost 

Účastník předloží současně s nabídkou ceny vyp1s z obchodního rejstříku nebo výpis 
z živnostenského rejstříku , který k termínu podání nabídky není starší 90 dní. 

7.3. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předloží-li účastn ík výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů , který není k termínu podán í 
nabídky starší než 90 dnů , nahrazuje tento výpis prokázání základní způsob ilosti (bod 7.1 
a 7.2) 

7.4. Ekonomická kvalifikace 

Účastník předloží současně s nabídkou ceny: 

• čestné prohlášení, že je poj ištěn proti škodám, způsobeným jeho činností a že pojistná 
částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele. 

• čestné prohlášení, že má pro realizaci zakázky dostatek fi nančních prostředků 

7.5. Technická kval ifikace 

Reference 

Účastník doloží alespoň 3 reference z realizace zakázky obdobného předmětu p lnění , 
ne starší než 5 let (s uvedením adresy realizace zakázky a kontaktní osoby pro ověření). 

8. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

8.1. Základní hodnotící kritéria 

Hodnotit se bude: 

• Celková nabídková cena vč . DPH - váha kritéria je 70% 
• Doba realizace - váha kritéria je 5% 
• Technická úroveň navrhovaného řešení - váha kritéria je 15% 
• Délka záruční doby- váha kritéria je 10% 

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 dílč ím 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. 134/2016 Sb. V souladu s ustanovením § 115, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., bude 
hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty. 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria CENA: 
Nejnižšf nabídková cena 
------- -- * 70 
Nabfdková cena účastnfka 

Nejkratšf doba realizace 
Vzorec pro výpočet bodů u kritéria DOBA REALIZACE: - - ----- -- * 5 

Doba realizace účastnfka 
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Vzorec pro výpočet bodů u kritéria TECHNICKÁ ÚROVEŇ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: 

úroveň útastnfka 
--------- * 15 

Nejlep~f úroveň 

Vzorec pro výpočet bodů u kritéria DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY: 
Zárutnf doba útastnfka 

--------- * 10 
Nejdel~f zárutnf doba 

9. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována podle požadavků zadávací dokumentace. Nabídka musí 
obsahovat minimálně: 

• Splnění požadavků na prokázání kvalifikace 
• Popis prací a použitého materiálu 
• Délku záruční doby na: 

o Použitý materiál 
o Provedenou práci 

• Podrobný časový harmonogram prací 
• Celková nabídková cena bez DPH i s DPH: 

o Cena použitých materiálů 
o Cena za provedenou práci 

• Cenový rozpis pro jednotlivá pracoviště (budova Karviná, budovy Opava) bez DPH 
i s DPH 

• Vyplněný návrh smlouvy o dílo ve smyslu bodu 4.4 této zadávací dokumentace 
a podepsaný ze strany dodavatele 

1 O. Způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena musí obsahovat daň z přidané hodnoty. 

Nabídková cena vyjadřuje ocenění dodavatele a musí obsahovat všechny činnosti nebo dílčí 
práce a dodávky, které byly specifikovány zadavatelem. 

Z nabídkové ceny musí být patrný rozsah díla a soulad se zadávací dokumentací. V případě 
nesouladu mezi specifikací zadavatele a oceněním uchazeče (např. chybějící položky) může 
hodnotící komise vyřadit nabídku uchazeče z dalšího posuzování. 

Zakázka bude posuzována jako celek. Nabídky pouze pro jedno pracoviště jsou nepřípustné 
a budou z výběrového řízení vyřazeny . 

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky vymezené v zadávací 
dokumentaci, včetně všech případných dodatků . Předpokládá se, že dodavatel pečlivě 

prostuduje všechny příslušné doklady (formuláře , specifikace, přílohy apod.), termíny obsažené 
v zadání a bude se jimi řídit. 

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo 
pokud jeho nabídky nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít 
za důsledek vyřazení nabídky. 
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10.1. Sleva z ceny  

Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo  
do nabídkové ceny. 

11. Podávání nabídek, hodnocení nabídek 

11.1. Doručování nabídek 

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“  
„Očištění, oprava a nátěr fasád - pracoviště Karviná a Opava“ 

 Nabídky lze také zaslat na e-mail: vr@khsova.cz, kde v předmětu uveďte:  

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Očištění, oprava a nátěr fasád - pracoviště Karviná a Opava“ 

11.2. Lhůta pro doručení nabídek 

 Lhůta pro doručení nabídek a termín ukončení poptávkového řízení:  
 

 9.12.2016   POZOR ZMĚNA: nový termín 19.12.2016 

 
 
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně 
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné 
zakázky. 

11.3. Hodnocení nabídek 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců účastníků. 
Nabídky budou hodnoceny Hodnotící komisí do 10 pracovních dní od ukončení poptávkového 
řízení.  
O výsledku výběrového řízení budou účastníci vyrozuměni písemně. 

12. Další části zadávací dokumentace 

 Příloha č. 1 – Ilustrační fotografie – budova Karviná 
 Příloha č. 2 – Ilustrační fotografie – budovy Opava 
 Příloha č. 3 – Nákresy budov s uvedením základních rozměrů 
 

mailto:podatelna@khsova.cz
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ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

A) Upřesnění k opravě soklu budovy ÚP Karviná: 
 

varianta 1 - bude provedena pouze výměna poškozených obkladaček a doplnění chybějících  
ve stejném barevném tónu jako stávající obklady 

 
varianta 2 - bude provedena kompletní výměna obkladaček soklu okolo celé budovy v šedém 
odstínu 

 
V nabídkové ceně uveďte cenu každé z variant zvlášť. Celkové nabídkové ceny (dvě) budou 
obsahovat každou z uvedených variant. 

 
B) Upřesnění k opravě povrchu fasády budovy ÚP Karviná i ÚP Opava: 

 
Zjištění stavu fasády bude provedeno proklepáním fasády za účelem zjištění dutých míst, 
vyzkoušením savosti podkladu a přezkoušením pevnosti omítek příp. jinými prostředky a způsoby.  
Následně uchazeč nabídne takový způsob opravy, který bude odpovídat skutečnému 
technickému stavu objektů. 
V návaznosti na způsobu opravy uchazeč uvede způsob ošetření a příp. nátěru povrchové vrstvy 
fasády. 
Z výše uvedených důvodů zadavatel ruší bod 3.3 Zadávací dokumentace (Variantní řešení) a 
uchazeč může podat více variant opravy. 

mailto:podatelna@khsova.cz


Oprava a natření fasády a venkovních prvků budovy ÚP Karviná – ilustrační foto 

Čelní průčelí 

Vstup A, infotabule 

Vstup A, HUP 

Příloha č. 1



          Vstup B, rozvaděč 

 

 

 

 

 

 

 

          Vstup B 

 

 

 

 

 

 

 

          Zadní průčelí 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zadní průčelí 

 

 

 

 

 



Zadní průčelí - vzduchotechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadní průčelí - balkony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Balkony – zasklení, obložení 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zadní sokl 

 

 

 

 

 

 

 

Budova - pravá strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Dieselagregát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pravý sokl, rozvaděč 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sokl, mříže 

 

 

 

 



       Budova – levá strana, sokl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodžie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Lodžie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Oplechování atiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprava a natření fasády a venkovních prvků budov ÚP Opava – ilustrační foto 

Hlavní budova – zadní průčelí 

Hlavní budova – hlavní vstup 

Hlavní budova – pravá strana 

Příloha č. 2



 

         Hlavní budova – levá strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní budova – strana 

hlavního vstupu levá strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 



         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 



         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hospodářská budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 300

Hlavní budova - Karviná

Příloha č. 3



11 5503 000

-1,40

+17,40

+14,50



Hlavní budova - Opava

14250

15000

Příloha č. 3



15000

14250



Hospodáøská budova - Opava
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