MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Příloha č. 1
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

„ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice- rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely
umístění mateřské školy“
- projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo akce : ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentace není zpracována
- prohlídka místa plnění se uskuteční ve čtvrtek 14.4.2011 v 9,00 hod se srazem
zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 865.

2. Předmět plnění :
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
na akci : „ ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice – rekonstrukce části prostor ZŠ pro účely umístění
mateřské školy“.
Požadovaný rozsah díla :
 zaměření a zakreslení stávajícího stavu 1. NP pavilonu „U1“ ZŠ, 17. listopadu 1225,
Kopřivnice v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace ( dále jen
PD)
 návrh stavebních úprav za účelem umístění a provozování mateřské školy do daných prostor
a splnění podmínek Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Provoz mateřské školy bude situován do 1. nadzemního podlaží pavilonu „U1“ základní školy a
bude od provozu základní školy oddělen. Předpokládá se, že v nově budované MŠ budou
zřízeny dvě třídy MŠ pro předškolní děti (cca 24 + 4 dětí v každé třídě). Do prostor MŠ bude
zajištěný samostatný vstup oddělený od vstupu do ZŠ.
Pro každou třídu bude vybudována:
-

šatna

-

herna – ložnice ( postýlky pro děti se v době odpolední klidu v herně rozloží, jinak budou
uskladněné ve vymezeném odděleném prostoru).

-

záchody a WC
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Strava pro děti bude připravována ve školní jídelně základní školy. Jídelna bude společná pro
obě oddělení MŠ. V návaznosti na jídelnu bude vybudována výdejna stravy se samostatným
vstupem a zajištěna manipulace a transport stravy ze školní jídelny vyhovujícím způsobem tak,
aby nedošlo k její kontaminaci. Pro dopravu stravy ze školní jídelny bude nutné z provozního
hlediska vybudovat dopravní plošinu vykrývající výškový rozdíl 1 ramene schodiště.
 nezbytné úpravy TZB – rozvody vody, kanalizace, topení, VZT, elektroinstalace, EZS
slaboproudu – domovní dorozumívací zařízení, telefonní a anténní . Součástí elektroinstalace
bude i světelně technický výpočet osvětlení projednaný a schválený KHS. Vzhledem k tomu, že
budoucím provozovatel mateřské školy bude Základní škola, 17. listopadu 1225, Kopřivnice,
nebude nutné osazovat odpočtová měřidla energií.
 terénní úpravy – napojení hlavního vstupu mateřské školy na stávající chodník na ulici
Česká. Zahrada pro děti bude v této fázi bude řešena pouze oplocením části školního pozemku
bez vybavení hracími prvky, pískovištěm apod.
 kompletní inženýrská činnost :
- zpracování požárně bezpečnostního řešení včetně projednání a zajištění kladného
stanoviska Hasičského záchranného sboru MSK
- projednání PD a zajištění kladného stanoviska KHS
- pokud to bude vyžadovat předmět díla
(koordinované stanovisko,apod.)

vyjádření správců sítí a dotčených orgánů

 PD bude zpracována :
- v tištěné podobě : 6x
- v elektronické podobě : 1x
- oceněný položkový rozpočet : 2 x tištěný + 1x elektronicky
- výkaz výměr : 4 x tištěný + 1x elektronicky
Formát projektové dokumentace v elektronické podobě :
- veškeré textové části v PD budou zpracovány v programu Microsoft Word
- tabulková část v programu Microsoft Excel
- výkresová část ve formátu : 1 x *dxf, dgn - Microstation (95) , AUTOCAD a 1x pdf
Provedení případných vícetisků dokumentací bude provedeno na samostatnou objednávku a
bude účtováno v obvyklých cenách reprografických prací.
Navržené dispoziční a uživatelské řešení bude v průběhu zpracování projektové dokumentace
projednáváno se zadavatelem, provozovatelem ZŠ, 17. listopadu 1225, Kopřivnice a konečné
řešení bude písemně odsouhlaseno.
Splněním zakázky se rozumí protokolární předání projektové dokumentace
včetně
všech požadovaných dokladů v sídle objednavatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, 742 21 Kopřivnice.
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Poznámka :
Zadavatel nedisponuje projektovou dokumentací skutečného provedení, pouze jsou k dispozici
neúplné výkresy ( nutno ověřit skutečný stav,..)

3. Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala :
3.1. Návrh smlouvy o dílo:
Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.
3.2. Cena díla :
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady
spojené s řádným a kompletním vypracováním projektové dokumentace. Uchazeč je povinen se
seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace zpracování
projektové dokumentace a ve své nabídce tyto okolnosti zohlednit. Cena bude doložena
cenovou kalkulací.
S pozdravem

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM
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