MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
Příloha č. 1 k oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky :
„ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – oprava školní kuchyně“
- projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo zakázky:
ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice
Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci:

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentace není zpracována
- prohlídka místa plnění se uskuteční v pondělí 20.2.2012 v 9,00 hod se srazem
zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří 893.
2. Předmět plnění :
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
na akci : „ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – oprava školní kuchyně“.
Projektová dokumentace ( dále jen PD) bude zpracována v tomto rozsahu :
 zaměření a zakreslení stávajícího stavu 1. NP a 2. NP školní kuchyně umístěné v objektu ZŠ
M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování
projektové dokumentace ( dále jen PD)
 Stavební práce :
- upravení dispozičního uspořádání stávajících spotřebičů v kuchyni dle požadavku
provozovatele
- návrh stavební úpravy místností v 2. NP ( m.č. 212,213 a 214 – příloha č. 4 ) za účelem
zřízení úklidové místnosti případně i WC pro personál
- kompletně nové obklady a dlažby včetně stavebních prací souvisejících s realizací díla začištění prostupů, drážek, apod. a kompletní vymalování
 kompletně novou elektroinstalaci. U místností, kde se předpokládá pobyt delší než 4 hod.
(vývařovna, denní místnost, kancelář) provedení světelně technického výpočtu osvětlení a
jeho projednání a schválení KHS.
 kompletně nové rozvody studené i teplé vody. Stávající ohřev vody je pro školní kuchyni
zajištěný plynovým ohřívačem umístěným v 1.NP. Ohřívač zůstane zachovaný.
 kompletně nové rozvody plynu
 nezbytné úpravy kanalizace způsobené stavebními úpravami. V roce 2011 byla ve školní
kuchyni provedena oprava stávajících rozvodů kanalizace. Předpokládáme, že z větší části
budou tyto rozvody ponechány a provede se pouze úprava kanalizačních rozvodů v nezbytně
nutném rozsahu.
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 rozvody topení zůstanou zachovány, provede se oprava v nezbytně nutném rozsahu např.
z důvodu stavebních úprav.
 EZS – přepokládáme, že zůstane zachována.
 elektrický vrátný včetně domácích telefonů – předpokládáme, že zůstane zachovaný
 zapracování požadavků projektové dokumentace „Zařízení vzduchotechniky – varný trak“
(např. napojení na média).
 projednání PD a zajištění kladného stanoviska KHS
Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu / výkazu výměr bude zpracována tak,
aby bylo možné stavbu realizovat etapovitě tzn. realizovat stavební úpravy 2. NP v roce 2012 a
úpravy v 1.NP následně např. až v roce 2013.
PD bude zpracována :
- v tištěné podobě : 6x
- v elektronické podobě : 1x
- oceněný položkový rozpočet :
elektronicky

pro každou etapu samostatně,2 x tištěný + 1x

- výkaz výměr : pro každou etapu samostatně , 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 stavební úpravy bude v průběhu zpracování projektové dokumentace
projednávány se zadavatelem, provozovatelem ZŠ, M. Horákové, Obránců mírů 369,
Kopřivnice a konečné řešení bude písemně odsouhlaseno.
Splněním zakázky se rozumí protokolární předání projektové dokumentace pro provádění
stavby včetně
všech požadovaných dokladů v sídle objednavatele na adrese : Město
Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Poznámka :
Zadavatel nedisponuje kompletní projektovou dokumentací skutečného provedení, pouze jsou
k dispozici neúplné výkresy ( nutno ověřit skutečný stav,..)
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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 v.r.
vedoucí OMM
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