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Výzva k podání nabídky na akci 
 
 
 

„KHS Moravskoslezského kraje – dodávka kancelářských potřeb 
s náhradním plněním“ 

 
Veřejná zakázka je realizována prostřednictvím Národního elektronického nástroje 

(číslo veřejné zakázky v NEN je N006/20/V00004412) 
 
 
 
 

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vás 
vyzývá k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: 
 
KHS Moravskoslezského kraje – dodávka kancelářských potřeb s náhradním plněním 
 
 

1. Identifikace veřejné zakázky 
 
 
Id veřejné zakázky přidělené systémem NEN: N006/20/ V00004412 
 
Stručný popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb 
s náhradním plněním dle specifikace v příloze č.1. Dodávka, která je předmětem plnění, bude 
zadavateli ze strany zaměstnavatele na chráněném trhu práce poskytována v režimu tzv. 
náhradního plnění dle § 81 odst.2 písm. b) zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
v platném znění.  
Typ veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Tato veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení: Otevřená výzva 
 
Výsledkem zadávacího řízení je: Rámcová dohoda, uzavřená na dobu 2 let 
 
 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 500 000 Kč  bez DPH na dva roky. 
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3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Předpokládaná doba plnění: v průběhu trvání Rámcové dohody 
 
Místem plnění jsou : jednotlivá pracoviště KHS MSK se sídlem v Ostravě: 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5, 
792 11 BRUNTÁL 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek, Palackého 121, 
738 02 Frýdek – Místek 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, 
734 01 Karviná 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, Štefánkova 9, 
741 01 Nový Jičín 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava, Olomoucká 82, 
746 01 Opava 

• KHS MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 
 
 

4. Doba a způsob podání nabídek 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 17. 3. 2020 
 
Dodavatel podá nabídku elektronicky prostřednictvím NEN nebo písemnou formou. 
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český 
 
 

5. Hodnocení nabídek 
 

Způsob hodnocení nabídek je uveden v zadávací dokumentaci 
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