MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„Oprava mostu M6 v Lubině (u mlýna) –PD“
Místo akce : Most M6 v Lubině, 742 21 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace :
- zadávací dokumentace není zpracována
- prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 9.11.2011 v 9,00 hod se srazem
zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 893.
2. Předmět plnění :
Předmětem zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace rekonstrukce výše
uvedeného mostního objektu (včetně všech souvisejících staveb – odvodnění, zábradlí, úpravy
a napojení komunikací, úpravy koryt vodotečí, dopravní značení, potřebných přeložek
inženýrských sítí, atd.) a zajištění inženýrské činnosti (podrobný požadovaný rozsah uveden
dále v textu této specifikace).
Jako podklad pro zpracování nabídky zadavatel poskytuje uchazeči „Hlavní mostní prohlídku
M-06, Lubina“ zpracované firmou KH – MOSTY v loňském roce.

Členění projektové dokumentace :
1. projektová dokumentace pro stavební povolení – rozsah dle Stavebního zákona a
souvisejících vyhlášek a předpisů
2. projektová dokumentace pro provádění stavby – rozsah dle Stavebního zákona a
souvisejících vyhlášek a předpisů
Požadovaný rozsah díla:
 vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce mostních objektů, včetně
veškerých souvisejících stavebních úprav ve stupních a v rozsahu uvedeném výše,
včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr v požadovaném počtu vyhotovení
 rekonstrukce musí být vyprojektována, tak aby mostní objekty splňovaly veškeré
požadavky z hlediska bezpečnosti, nejvhodnějšího dopravního řešení, únosnosti,
průjezdnosti, atd.
 provedení veškerých průzkumů, posudků a měření nutných pro vypracování PD a
realizaci stavby
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řešení případně potřebných přeložek IS (podzemní a nadzemní vedení, sloupy, atd.)
min. požadovaná nosnost rekonstruovaného mostu činí 25 tun.
úprava koryt vodotečí (zpevnění břehů) v dostatečné délce před a za mostním tělesem
zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit, tak aby nedošlo při realizaci
akce ke kolizi s momentálně probíhající investiční akcí „Odkanalizování místní části
Lubina“- musí být zajištěná koordinace nově vypracované projektové dokumentace
rekonstrukce mostu s již vypracovanou projektovou dokumentací „Odkanalizování místní
části Lubina“ a její právě probíhající realizací. Zpracovatel PD na odkanalizování je firma
Koneko spol.s.r.o. Ostrava-Mariánské Hory, projektant- p. Pastorek.
 POV v prováděcí dokumentaci – řešení úprav dopravní situace, uzavírek, návrhy tras
objížděk – případně provizorního přemostění, dopravního značení, bezpečnostních
opatření atd. po dobu provádění stavebních prací, návrh zařízení staveniště
 Inženýrská činnost v rozsahu :
- projednání navrženého řešení se všemi dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a
správci dotčených komunikací a veškerými dalšími dotčenými orgány - získání kladných
stanovisek a zapracování případných požadavků do PD
- prověření majetkoprávních vztahů k pozemkům – katastr nemovitostí
- projednání navrženého řešení s vlastníky dotčených pozemků a pozemků sousedících
se stavbou, včetně získání písemných souhlasů se stavbou
- v případě nutnosti výkupů pozemků uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních
(otázky ceny a postupu výkupů pozemků budou řešeny ve spolupráci s Odborem
rozvoje města Kopřivnice, oddělení pozemků)
- projednání zásahu do koryta vodoteče s dotčenými orgány (Odbor životního prostředí,
Povodí Odry, Zemědělská meliorační správa, atd.)
- zastupování zadavatele (na základě plné moci vystavené objednatelem po podpisu
smlouvy o dílo) ve stavebním řízení od doby podání žádosti až po nabytí právní moci
rozhodnutí. Budou – li probíhat stavební řízení odděleně (dle vyjádření příslušných
orgánů) pro stavební část akce a pro vodohospodářskou část akce, zastupuje zhotovitel
objednatele u obou řízení
- bude – li nutno z důvodu rekonstrukce mostního tělesa provést kácení dřevin je
zhotovitel povinen toto kácení projednat s dotčenými orgány a získat kladné stanovisko
Požadovaný počet výtisku projektových dokumentací





V tištěné podobě : 6 x
Na nosiči CD ROM : 1 x
Oceněný položkový rozpočet : 2 x
Výkaz výměr (slepý rozpočet) : 6 x + elektronická podoba

Formát projektových dokumentací v digitální 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

3. Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala :
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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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