MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
Příloha č. 1
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
Rekonstrukce 3 ks výtahů v bytových domech na ul. Obránců míru č.p. 1307 a na
ul. Francouzská č.p. 1196- 1197, v Kopřivnici.

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

Zastoupené:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Bankovní spojení:

Město Kopřivnice
ul. Štefánikova č.p. 1163
742 21 Kopřivnice
Ing. Josefem Jalůvkou, starostou
00298077
CZ 00298077
majetek@koprivnice.cz
Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
č.ú. 1767241349/0800

2. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je Rekonstrukce 3 ks výtahů v bytových domech na ul. Obránců
míru č.p. 1307 a na ul. Francouzská č.p. 1196- 1197, v Kopřivnici.
Zakázka obsahuje zejména následující činnosti:
 demontáž stávajících výtahů, dodávka a montáž nových výtahů včetně dopravy,
zajištění všech zkoušek a revizí a provedení veškerých souvisejících výpomocných
prací (natěračské práce, přesun hmot, elektrikářské práce, zednické práce, lešení,
zámečnické práce atd.). Součástí je rovněž: obnova veškerých potřebných rozvodů
elektro (hlavní vypínač, zásuvkový obvod ve strojovně a v prohlubni, zvýšení
intenzity osvětlení strojovny a výtahové šachty, telefonní rozvody), zednické práce
(případná potřebná stavební úprava výtahové šachty a strojovny, oprava omítek,
vybílení, vybourání základu pod výtahovým strojem, nátěr podlahy strojovny,
vybourání dosedů a vyzdění nových, úprava a obezdění šachetních dveří včetně
nových překladů, zasekání ocelových nosníků podporující podlahu strojovny, zřízení
větracích otvorů, přesun hmot, odvoz suti, zřízení lešení atd.), zámečnické práce
(ocelové nosníky podporující podlahu strojovny vzhledem k vyšší nosnosti výtahu –,
montážní nosníky, úprava zámku dveří strojovny včetně úpravy madel v kabině),
odstranění a likvidace demontovaných zařízení, suti, šrotu a odpadu, odvoz na
skládku, zajištění veškerých bezpečnostních opatření (zábrany proti vstupu a pádu
atd.). Příjem z odprodeje druhotných surovin musí být příjmem města Kopřivnice –
např. formou odpočtu z konečné faktury za dílo.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Předmětem veřejné zakázky je rovněž zpracování veškeré potřebné projektové
dokumentace, včetně statického posouzení , dílenské dokumentace a zajištění
servisní činnosti nad rámec záruky za jakost díla v průběhu záruční lhůty.
Technické podmínky dále stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty
podle uvedeného pořadí:
Normy přímo související:
 ČSN EN 81-1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
 ČSN EN 81-80Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených
pro dopravu osob, nebo osob a nákladů.
Ostatní ČSN vztahující se k provedení podstatných změn, zejména:

ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 3.03,
změna A
 Část 1:
Elektrické výtahy
 Část 28:
Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu
osob a osob a nákladů

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů
v provozu

ČSN 27 4009 Elektrické výtahy. Projektování a konstruování
 1: Společná ustanovení
 2: Základní ustanovení
 5: Požadavky na klec, vyvažovací závaží, vodítka
 7: Nosné prostředky
 8: Bezpečnostní zařízení

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů –
Podstatné změny výtahů

ČSN ISO 4344(27 4015) Ocelová lana pro elektrické výtahy

ČSN ISO 4190-5 (27 4060) Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy
signalizace a další příslušenství

ČSN EN 13015 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro
návody pro údržbu

ČSN 27 4300 Elektrické výtahy. Šachty, strojovny a prostory pro kladky.
Všeobecná ustanovení

ČSN 33 2570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů
3. Doba zahájení a ukončení zakázky:
Dle smlouvy o dílo s následujícími předpoklady:
- doba zahájení: 04.07.2011
- doba ukončení: 15.09.2011
Max. délka odstávky každého výtahu činí 35 kalendářních dnů.
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4. PROHLÍDKA STAVBY:
Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 30.05. 2011 a sraz uchazečů o
prohlídku je v 09:00 hod. před bytovým domem na ul. Francouzská č.p. 1196
v Kopřivnici.
Dokumenty k výběrovému řízení, jsou na požádání (michal.krpec@koprivnice.cz, nebo po
telefonické domluvě 731 681 801) zaslány v elektronické podobě uchazečům na e-mail.

5. Požadavky na prokázaní kvalifikačních předpokladů uchazeče v nabídce:
- prokázaní ověření k podnikání ve vztahu předmětu zakázky - originál nebo
ověřená kopie (ne starší 3 měsíců)
- u právnických osob výpis z obchodního rejstříku - originál nebo ověřená kopie
(ne starší 3 měsíců)
- potvrzení finančního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky – originál nebo ověřená kopie (ne starší 3 měsíců)
pojistná smlouva na způsobenou škodu na min. pojistnou částku 5,0 mil. Kč –
ověřená kopie

6. Označení nabídek, doručení nabídek, lhůta a místo podání nabídek:
Uchazeč je povinen doručit osobně nebo poštou zalepenou obálku s nabídkou
nejpozději do 08. 06. 2011 do 1000 hod. na Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku
města, oddělení technické správy, jménem uchazeče s nápisem „Výtahy č.p. 1196-1197
a 1307“ a nápisem „NEOTVÍRAT“!

7. Obsah nabídky:
- cenová nabídka bude členěna dle tabulky (viz. příloha).
- podepsaný návrh smlouvy o dílo a jejich příloh obsahující :
 termín realizace díla
 záruku na provedené dílo
 max. cenu díla zahrnující veškeré náklady nutné pro zdárnou realizaci
předmětu díla
NABÍDKOVÁ CENA ZA STAVEBNÍ PRÁCE
Nabídkovou cenou za stavební práce se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za
provedení veškerých stavebních a montážních prací včetně zpracování projektové dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci veškerých prací, včetně
všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, náklady na
zaměření a vypracování veškeré projektové dokumentace – pro provádění, dílenské i skutečného
provedení, statické výpočty, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem
objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, atd.
Nabídková cena za provedení stavebních prací včetně zpracování projektové dokumentace bude
zpracována ve Formuláři pro zpracování nabídkové ceny za stavební práce. Tento formulář je
součástí zadávací dokumentace a uchazeč jej předloží jako nedílnou součást návrhu smlouvy.
Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých činností budou uvedeny v české měně v členění na cenu
celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Hodnocena bude nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty.
NABÍDKOVÁ CENA ZA PRAVIDELNOU SERVISNÍ ČINNOST
Nabídková cena za pravidelnou servisní činnost nad rámec záruky za jakost díla po dobu sjednané
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záruční lhůty bude stanovena paušální sazbou v Kč bez DPH za kalendářní měsíc a za každý výtah.
Podrobně je řešeno v příloze 2 obchodních podmínek. Hodnocena bude nabídková cena bez daně
z přidané hodnoty.
SAZBA DPH
Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována dodavatelem dle zákona č.
235/2004 Sb., ve znění platném v době vystavení daňového dokladu.
Dle současně platného znění zák. č. 235/2004 Sb. je možné uplatnit sazby DPH následovně:
• stavební práce - snížená sazba DPH ve výši 10%; dle § 48 zákona č. 235/2004 Sb., jedná o
stavební práce spojené se změnou bytových domů
• projektová dokumentace – základní sazba DPH ve výši 20%
• servisní činnost - snížená sazba DPH ve výši 10%.

8. Zadávací podklady
- návrh smlouvy o dílo
- přílohy k smlouvě o dílo
- stávající projektová dokumentace
- inspekční zprávy

9. Hodnotící kritéria:
-

Nabídková cena za stavební práce bez DPH
Paušální sazba za pravidelnou servisní činnost v Kč bez DPH
Délka záruční lhůty v měsících

80%
10%
10%

10. Práva zadavatele a zvláštní podmínky:
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadání zakázky zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo jednání ve smlouvě o dílo mimo ceny
- cena nabídnuta uchazečem musí obsahovat všechny předpokládané náklady na
provedení zakázky a musí být cenou maximální.
V Kopřivnici dne 24. 05. 2011

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM
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