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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Opravy vnitřních povrchů 
v garážích“ 

 
 
 
Vážení dodavatelé, 
 
 
     zadavatel - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále 
jen KHS) vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na opravu vnitřních povrchů 
v garážích (VZ) v Karlových Varech. 
     Obracíme se na Vás s výzvou k podání cenové nabídky. 

 
1. Identifikační údaje zadavatele: 

ČR - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 
Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary 
IČ 71009281 
Kontaktní osoba: Ing. Helena Laitlová, helena.laitlova@khskv.cz, tel.: +420 732 761 264 
 

2. Název VZ 
     Název VZ: „Opravy vnitřních povrchů v garážích“  
 

3. Předmět VZ 
     Předmětem VZ jsou opravy vnitřních povrchů v garážích v Karlových Varech včetně odstranění 
původních registrů, trubek a otvoru v podlaze. Bližší rozsah prací je uveden v příloze č. 1: Podklad 
pro cenovou nabídku, která tvoří nedílnou součást této výzvy. 
 

4. Předpokládaná hodnota VZ  
      Předpokládanou hodnotu VZ zadavatel neuvádí. 
 

5. Termín a místo plnění VZ 
     Termín splnění VZ je do 15.11.2022. Konkrétní termín začátku prací se odvíjí od data účinnosti 
smluvního vztahu. 
     Místem plnění jsou garáže v areálu zadavatele. 
 
 

6. Zadávací dokumentace 
     Zadávací dokumentaci tvoří Příloha č. 1 – Podklad pro cenovou nabídku.  
 

 

e-mail,web 

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  

Číslo jednací: KHSKV 11408/2022/EPO-S10 
  
Vyřizuje: Ing. Helena Laitlová 
Telefon:  355 328 316 
E-mail: helena.laitlova@khskv.cz 
  
Datum: 19.09.2022  
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7. Hodnotící kritérium 

      Jediným kritériem pro posouzení nabídek je výše nabídkové ceny. Ke stanovení nabídkové 
ceny lze využít Přílohu č. 1 – Podklad pro cenovou nabídku. Kritérium je stanoveno jako 
minimalizační.  
 

8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky 
     Nabídková cena bude uvedena včetně DPH.  
     Zadavatel neposkytuje zálohy na dodávky. 
     Za termín úhrady provedených prací bude považován termín odepsání platby z účtu 
zadavatele.   
     Faktury budou vystaveny za dokončené práce. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní. 
      
 

9. Požadavky na prokázání kvalifikace 
     Uchazeč prokáže splnění těchto požadavků: 

a) splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona – zadavatel akceptuje prokázání najednou a 
čestným prohlášením 

b) splnění profesní způsobilosti dle § 77, odst. 1 a odst. 2 písm. a)  zákona: zadavatel 
akceptuje prokázání prostou kopií, originály i úředně ověřenými kopiemi. 

     Originály dokladů je zadavatel oprávněn požadovat od vybraného uchazeče při uzavírání 
smlouvy.  
 

10. Práva zadavatele 
     Zadavatel si vyhrazuje právo:  

− nevracet uchazečům podané nabídky  

− neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na předložení nabídky VZ 

− zrušit VZ i bez udání důvodu. 
 
 

11. Lhůta pro podání nabídek 
     Lhůta pro podání nabídek je 30.09.2022 do 15.00 hod. 
     Nabídky mohou být podány elektronicky datovou zprávou nebo v listinné podobě. Listinné 
nabídky musí být označeny nápisem „Nabídka – neotvírat“, názvem VZ a označeny jménem a 
adresou uchazeče. 
     Lhůta je splněna, pokud je nabídka doslána elektronicky nebo fyzicky uložena v podatelně KHS 
v termínu ukončení lhůty (tj. u listinného podání nerozhoduje razítko podání na poště). 
 
 

S pozdravem 

Ing. Lenka Petráková v.r. 
ředitelka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech 
 
 
 
 
 
 

Přílohy  
1.  Podklad pro cenovou nabídku 
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