MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„Francouzská č.p. 1196- 1197, Kopřivnice – oprava střešních plášťů“
Místo stavby : Bytové domy na ul. Francouzská č.p. 1196- 1197 v Kopřivnici

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2) Návrh SOD
3) Znalecký posudek střešní skladby, její montáže, vč. klempířských prvků na objekt BD na ul.
Francouzská č.p. 1196 vypracovaný Ing. Antonínem Parysem – expertní a znalecká kancelář Ostrava
v srpnu 2011
4) Znalecký posudek střešní skladby, její montáže, vč. klempířských prvků na objekt BD na ul.
Francouzská č.p. 1197 vypracovaný Ing. Antonínem Parysem – expertní a znalecká kancelář Ostrava
v srpnu 2011
5) Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce vypracované Ing. Antonínem
Parysem – expertní a znalecká kancelář Ostrava v srpnu 2011
5) Výkaz výměr stavby vypracovaný Ing. Antonínem Parysem – expertní a znalecká kancelář Ostrava
v srpnu 2011
6) Půdorys střechy vypracovaný Ing. arch. Marikou Jančovou
7) Návrh smlouvy o dílo
- prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 3. 2012 v 9,00 hod se srazem zúčastněných před vstupem
do objektu č.p. 1196 na ulici Francouzská v Kopřivnici.

2. Předmět plnění:

„Francouzská č.p. 1196- 1197, Kopřivnice – oprava střešních plášťů“
•
•
•

Kompletní realizace zakázky jejíž rozsah a předmět je specifikován výše uvedenou
zadávací dokumentací, která Vám bude včetně příloh zaslána elektronicky na vyžádání
na e - mailové adrese : michal.krpec@koprivnice.cz
likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za
skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje
náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od ceny díla
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce
č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.
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Odbor majetku města
•

•

•
•

zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. zajištění
opravovaného střešního pláště proti klimatickým vlivům, zajištění ochrany podlahových
krytin, které budou stavbou dotčeny, dopravních cest apod.) V této souvislosti odpovídá
zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit
veškeré s touto činností související správní poplatky , apod.
uhrazení spotřebovaných energií ( el. energie, voda) v době realizace stavby zhotovitel zajistí na svůj náklad měření odběru vody a elektřiny
po dokončení stavby úklid veškerých dotčených částí objektu a dotčených prostranství
vně objektu

Splněním zakázky se rozumí:
 úplné dokončení stavby včetně předání předepsaných atestů, zkoušek, revizí
hromosvosdů, prohlášení o shodě, záručních listů, zaškolení obsluhy
 předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o
odpadech. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek
z prodeje náležet objednateli a bude odečten na základě přiloženého dokladu od
ceny díla
 protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, Kopřivnice,742 21
Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala :
Návrh smlouvy o dílo:
Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.
Cena díla :
Cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s řádným zhotovením a kompletním předáním díla. Uchazeč je povinen se
seznámit se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu a průběh realizace díla a ve své
nabídce tyto okolnosti zohlednit.
Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování položkového
rozpočtu je výkaz výměr, který je součástí zapůjčené projektové dokumentace. V cenové
nabídce musí být zahrnuty i další náklady obsažené ve výše uvedené zadávací dokumentaci .
S pozdravem

Ing. Igor Kocurek
vedoucí OMM
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