MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„MŠ Záhumenní, Kopřivnice – výměna oken včetně vstupních dveří“
Místo stavby : Mateřská škola na ulici Záhumenní v Kopřivnici

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :
1. Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2. Specifikace výplní otvorů
3. Specifikace dalších prací a vyzdívek
4. Požadované technické parametry nabízených oken
5. Návrh SOD
2. Předmět plnění:









výměna stávajících
dřevěných oken v objektu za okna plastová, včetně žaluzií
s technickými parametry podrobně popsanými dále v zadávacích podkladech (viz. přílohy)
přesné zaměření oken provádějící firmou
ochranu podlahových krytin a dalšího dotčeného zařízení v dotčených místnostech
demontáž stávajících oken včetně odvozu na skládku a předložení dokladu o likvidaci
odpadu . 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
kompletní dodávka a montáž nových oken
nezbytné stavební úpravy – provedení povrchových úprav dotčených omítek, vymalování –
vždy celá okenní stěna, ve třídách celá místnost – malba barevná, zatmelení spár
dodávka a montáž meziokenních izolačních vložek dle specifikace uvedené v příloze
úklid dotčených prostor

Na nabízené materiály a výrobky uchazeč ve své nabídce předloží :
- protokol o počáteční zkoušce typu svých výrobků vystavený notifikovanou osobou podle
Nařízení vlády 190/2002 Sb.
- Certifikát podle § 5 uvedeného nařízení vydaného autorizovanou osobou
- úplné označení CE podle EN 14351-1 a předložení Es prohlášení o shodě, které
opravňuje připojit CE,
- Předloží technickou specifikaci, dle přiloženého formuláře
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-

Odborný posudek k posouzení zdravotní nezávadnosti plastových oken vydaný Státním
zdravotním ústavem.

3. Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala :
3.1. Návrh smlouvy o dílo:
Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče dle přiloženého vzoru doplněný o
identifikační údaje, cenu a záruku. Návrh SOD na vyžádání na emailové adrese
milos.sopuch@koprivnice.cz zašleme elektronicky.
3.2. Cena díla :
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady
spojené s řádným a kompletním provedení 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 cenovou kalkulací s rozpisem s jednotkovými cenami popisem
jednotlivých pozic.
3.3. Ostatní požadované doklady
Dle oznámení o zahájení zadávacího řízení a této specifikace
S pozdravem

Ing. Igor Kocurek, v.r.
vedoucí OMM
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