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Věc: Výzva k podání nabídky na zadání zakázky:  
 
        „Obnova výtahu.“ 
 
Poptávka na dodavatele obnovy výtahu v Ostravě 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě hledá dodavatele 
na provedení obnovy výtahu určeného pro přepravu osob, typ TOV 500 
 
Místo : Ostrava, Na Bělidle 7 
Rozsah prací: výměna elektročásti výtahu, výměna rámu, kabiny, dveří a komponentů 
v šachtě výtahu, výměna pohonu a jeho odhlučnění a dobudování nové stanice v 5 NP. 
Obnovený výtah musí odpovídat Nař. vlády č. 27/2003 Sb., 
Termín  dodání nabídek : 15.11.2010 do 10.00 hodin 
Termín zahájení prací:     prosinec 2010 
Termín ukončení prací:   31.12.2010 
 
Prohlídka budovy je možná po telefonické dohodě,  denně od 7.00 do 15.00 – p. Stanislav 
Hila, mobil 724 106 546 
 
Lhůta pro podání nabídky: 
Lhůta pro podání nabídky je do 15.11.2010 do 10,00 hod.. 
Forma nabídky je písemná,podepsaná oprávněnými osobami uchazeče zaslaná poštou nebo 
osobně doručena na  podatelnu firmy: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě,Na Bělidle 7,702 00 Ostrava.Označena „Obnova výtahu Ostrava.“ 
 
 
Podmínky plnění zakázky 
Nabídka uchazeče bude obsahovat tyto údaje: 
1.Přesný název a adresu firmy. 
2.Datum vystavení(podání) nabídky s termínem trvání nabídky. 
3.Nabídkovou cenu,případný rabat. 
4.Dvě vyhotovení návrhu smlouvy o dílo,doplněné v celém rozsahu a podepsané 
oprávněným zástupcem.V případě podpisu smlouvy zástupcem,který není statutárním 
zástupcem,je nutno doložit ověřenou kopii dokladu,prokazující oprávněnost k podpisu návrhu 
kupní smlouvy. 
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5.Kopie dokladů prokazující oprávnění k podnikání v daném oboru( živnostenský list,výpis 
z obchodního rejstříku)ne starší 3 měsíců. 
6.Termín plnění . 
7.Případnou technickou dokumentaci,technické listy. 
8.Délku záruky a adresu servisu. 
9.Reference o obdobných zakázkách . 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky pro zadávání zakázky.Zadavatel si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny podané nabídky  pro zadání zakázky nebo zadávací řízení zrušit. 
 
Uchazeči předávají své nabídky bezplatně,z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči 
zadavateli žádné nároky. 
 
Uchazeč nesmí obchodní a technické informace získané z podkladů pro zpracování nabídky 
zakázky přenechat k dispozici třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele a tyto 
informace nesmí použít pro jiné účely než pro plnění podmínek pro zadání zakázky. 
 
Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá pod režim zákona č.137/2006 Sb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ing.Jaroslav Vích 

náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 
1x adresát, 1/2 
1x KHS, odborEPÚ  
 
 


