
POPTÁVKA 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště 

Karviná poptává: 

 

na základě dokladů o kontrole (příloha) ze dne 19.7.2016 provedení opravy 

protipožárních uzávěrů v chráněných únikových cestách v objektu KHS MSK Ostrava, 

územního pracoviště v Karviné, Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 

 

Zadání rozsahu prací: 

 

Práce budou probíhat v kancelářích, schodišťových prostorech a chodbách budovy KHS  

na výše uvedené adrese dle přiložených kontrolních protokolů: 

 

- seřízení, promazání závěsů příp. oprava protipožárních dveří 

- seřízení, promazání příp. oprava protipožárních zavíračů 

- seřízení, promazání příp. oprava zámků protipožárních dveří 

- výměna protipožární pásky 

- nalepení kontrolního štítku 

- ochrana podlah, stěn a vybavení budovy před poškozením 

- zajištění úklidu a likvidace nepotřebného materiálu 

 

Dokončené práce budou předány na základě předávacího protokolu. 

 

Termín: Doba a termín plnění zakázky budou sjednány po ukončení výběrového řízení. 

 

Nabídka musí obsahovat: 

- celkovou cenu vč. DPH 

o cenu jednotlivých použitých materiálů 

o cenu práce 

- časový harmonogram prací 

- délku záruční lhůty 

- kopie dokladů opravňující 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: 

p. Taťána Matejková, tel. 596 397 111, e-mail: podatelna.ka@khsova.cz 

p. Jakub Gulis, tel. 596 397 226, e-mail: jakub.gulis@khsova.cz 

 

Kritériem hodnocení bude: 

o cena vč. DPH - váha 70% 

o doba realizace - váha 10% 

o délka záruční lhůty - váha 20% 

 

Způsob hodnocení: 

Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu 

hodnocení.  Pro  hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 -100 bodů.  
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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.137/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 79, odst. 2 zákona č.  137/2006 Sb., bude 

hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.   

 

100 ∗
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦
∗ 𝑣áℎ𝑎 𝑑í𝑙číℎ𝑜 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎 (%) 

 

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. 

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky vymezení poptávkového 

řízení, včetně všech případných dodatků. Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje 

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

jimi řídit. 

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo 

pokud nabídka nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít  

za důsledek vyřazení nabídky. 

 

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti: 

p. Marie Mistatová, tel. 595 138 113, e-mail: marie.mistatova@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 vr@khsova.cz 

 

Termín ukončení poptávkového řízení: 31.8.2016 

 

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 
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DOKLAD O KONTROLE PROTIPOZARNIHO UZA VERU 

dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/200 l Sb. § 7 
OBJEDNAVATEL KONTROLY VLASTNÍK PROHPOL'.ÁRNÍHO ZAŘlZENJ 

Název/jméno, příjmení Krajská Hygienická stanice 

Sídlo/místo podnikání Na Bělidle 7 
/bydliště 702 00 - Ostrava 

IČO/OR/Jiná evidence 71009167 

Adresa objektu 734 Ol Kan,iná, tř. Těrcškovové 2268 - Budova 38 

zhotovitel kontroly 

Pot. číslo Umístění Provedené 
číslo kontroly 

S1av protipo>árních výsledek kontroly PPZ
práce/závady dveří Nezpůsobilé Způsobilé

1 suterén v levo k+porušená celistv. 100157 chybí zavírač ...J 

2 suterén střed kontrola 100158 chybí zavírač ...J 

3 suterén v pravo kontrola 100159 chybí zavírač ...J 

4 101a kontrola 100160 chybí zavírač ...J 

5 vrátnice 

6 103a kontrola 100162 špatný zámek -v 

7 201a kontrola 100163 chybí zavírač ...J 

8 202a revize + kontrola 100164 bez závad 'i 

9 203a kontrola 100165 nefuk.zámek ...J 

10 301a kontrola 100166 chybí zavírač -v

11 302a k+porušená celistv. 100167 chybí zavírač ...J 

12 303a kontrola 100168 llybí zavírač+zám1 -v

13 401a kontrola 100169 špatné zárubně ...J

14 402a kontrola 100170 doplnit pásku -v

15 403a kontrola 100171 nefukční zámek ...J

16 501a k+porušená celistv. 100172 nef.zámek+páska -.j

17 502a revize + kontrola 100173 bez závad 

18 503b kontrola 100174 nef.zámek+páska ...J 

19 601a k+porušená celistv. 100175 nef.zavirač -.j 

20 602a k+porušená celistv. 100176 nef.zavirač -'1 

21 603a k+porušená celistv. 100177 nef.zavirač,rozk ...J 

k+porušená celistvost = kontrola + výmena dveří 

kontrola = posudek stávajícího stavu a řešení 

Datum kontroly: 19.7.2016 Platnost do: 7/2017 

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole PPZ. 

7.a ob.1ednavatcle - podpis odpovčného :tástupce, razítko

celkový stav Zhotovitel písemnc potvrzuje, že při kontrole PPZ 
budovv byly splněny podmính"Y stanovené právními 

předpisy. 

Doporučený termín\�Jranění závad: 

Za zhoto\.1\t:le - podpis opr�\11ěné osllby, razítko 



v , , , v 

DOKLAD O KONTROLE PROTIPOZARNIHO UZA VERU 

dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. § 7 
OB.JEDNA VATEL KONTROLY VLASTNJK PROT1P02:ÁRNÍHO ZAŘÍZEN! 

Název/jméno, příjmerr Krajská HygienickA stanice 

Sídlo/místo podnikáni Na Bělidle 7 

zhotovitel kontroly 

/bydliště 702 00 - Ostrava 
IČO/OR/Jiná evidence 71009167 

Adresa objektu 734 O 1 Karviná, tř. Těreškovové 2268 - Budova 40 

Pot. číslo Umístění Provedené číslo kontroly Stav protipo7ámich výsledek kontroly PPZ 
práce/závady dveti Nezpůsobilé Zpiísobilé 

] suterén v levo kontrola 100178 chybí zavírač -,J 
2 suterén střed k+porušená celistv. 100179 chybí zavírač ..J 
3 suterén v pravo k+porušená celistv. 100180 chybí zavírač -.J 
4 IOlb kontrola 100181 chybí zavírač -.J 
5 102b kontrola 100198 brán v úniku -.J 
6 103b k+porušená celistv. 100182 hrano v pořádku -.J 
7 201b revize + kontrola 100183 vyhovuje \ 

8 202b kontrola 100184 brání v úniku -.J 
9 203b k+porušená celistv. 100185 chybí zavírač -.J 

10 301b kontrola 100186 není páska ..J 
11 302b kontrola 100187 nef.zámek+zav. -.J 

12 303b revize + kontrola 100188 vyhovuje 'i 

13 401b k+porušená celistv. 100189 rozklížené -.J 

14 402b nepožární !! 100190 chybí zavírač -.J 

15 403b kontrola 100191 požární páska -.J 
16 501b revize + kontrola 100192 vyhovuje 

17 502b revize+ kontrola 100193 vyhovuje \ 

18 503b kontrola 100194 chybí zavírač -.J 

19 601b revize + kontrola 100195 vyhovuje 

20 602b k+porušená celistv. 100196 neoz. Pp. Štítek -.J 

21 603b k+porušená celistv. 100197 rozklížené .../ 

k+porušená celistvost = kontrola + výmena dveří

kontrola = posudek stávajícího stavu a řešení

Datum kontroly: 19.7.2016 Platnost do: 7/2017 

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole PPZ. 

Za objednavatele • podpis odpoveného zástupce, razítko 

celkový stav Zhotovitel písemně potvrzuje, že při kontrole PPZ 
budovy byly splněny podnúnk.y stanovené právnimi 

předpisy. 

Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby. ruzHko 


