MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„Stabilizace svahu nad RD č.p. 193 - Lubina - PD + průzkum“
1. stupeň – průzkum, závěr, návrh řešení problémů
2. stupeň - projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo akce : svah na RD č.p. 193 Lubina, 742 21 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace :
- zadávací dokumentace není zpracována
- prohlídka místa plnění se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2011 v 9,00 hod se srazem zúčastněných
na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 883.
2. Předmět plnění :
Předmět plnění zakázky bude dvoustupňový.
• V 1. stupni budou provedeny všechny potřebné průzkumy (hydrogeologický průzkum
v potřebném rozsahu), polohopisné a výškopisné zaměření řešeného svahu, posouzení
vlivu stávajícího porostu na stabilitu svahu, případně návrh vegetačních úprav.
Předložení variant možného řešení a vytipování nejvhodnější varianty. Projednání těchto
navržených variant se zástupci zadavatele pro odsouhlasení konečného řešení na které
bude zpracována následná projektová dokumentace. Uchazeč je povinen navrhnout
jakým způsobem budou průzkumy vzhledem k poloze svahu provedeny. Náklady na
veškeré činnosti spojené s provedením díla musí být součástí cenové nabídky
• V 2. stupni bude zpracována jednostupňová projektová dokumentace pro stavební
povolení, výběr zhotovitele a realizaci díla „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193 – Lubina“
pro odsouhlašenou nejvhodnější variantu. Součástí díla je inženýrská činnost spočívající
v projednání navrženého řešení se všemi dotčenými orgány státní správy s vlastníky
dotčených a sousedních nemovitostí a správci inženýrských sítí. Za výsledek projednání
se považuje písemný výstup s kladným stanoviskem.
Stávající stav:
Těleso svahu se nachází na části p.č 167 a 1087 v k.ú Větřkovice u Lubiny - rozsah viz příloha
č. 3. Dotčené v současné době nezpevněný svah o sklonu cca 40 ° vykazuje nestabilitu a
dochází k ohrožení pod ním stojícího RD 193. Lokalita je vzhledem ke své poloze velice špatně
přístupná – nemožnost příjezdů stavebních mechanizmů bez podstatného zásahu do
stávajícího terénu. Rozloha svahu činní cca 450 m2 (délka cca 30 m, výška cca 15 m). Svah je
v současnosti osázen vzrostlou vegetací.
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Požadovaný rozsah díla :
1. stupeň
•
•
•
•
•

opatření pro zajištění stability svahu, zajištění veškerých potřebných průzkumů
-hydrogeologický průzkum v potřebném rozsahu
výškopisné a polohopisné zaměření lokality a další úkony potřebné pro zdárné
vypracování projektové dokumentace
posouzení vlivu stávajícího porostu na stabilitu svahu, případně návrh vegetačních
úprav
zpracování možných variant řešení a vytipování nejvhodnější varianty
projednání navržených variant se zástupci zadavatele a odsouhlasení konečného
řešení na které bude zpracována následná projektová dokumentace
2. stupeň

•
•
•
•
•

zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro
stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci díla „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193
– Lubina“ pro odsouhlašenou nejvhodnější variantu
v rámci inženýrské činnosti zajištění všech potřebných vyjádření a povolení pro zdárnou
realizaci díla
prověření majetkoprávních vztahů k dotčeným a sousedním pozemkům, získání
potřebných souhlasů se vstupy na pozemky a s realizací stavebních úprav svahu
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele musí splňovat požadavky zákona
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a veškeré podmínky prováděcích předpisů k
tomuto zákonu
splněním zakázky se rozumí protokolární předání projektové dokumentace včetně
všech požadovaných dokladů v sídle objednavatele na adrese : Město Kopřivnice,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Požadovaný počet výtisku projektové dokumentace – společné pro všechny stupně PD :
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 *dwg nebo *dxf, dgn - Microstation (95) , AUTOCAD
a 1x pdf
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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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