MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
„Výměna svislého stoupacího vedení vodoinstalace a osazení odpočtových vodoměrů na
studenou vodu v bytových domech č.p. 398-403 na ulici Obránců míru v Kopřivnici“.

1.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem díla je výměna svislého vedení vodoinstalace, montáž vodoměrů a úprava studené vody do
kuchyně dle předložené projektové dokumentace a výkazu výměr. Stávající ocelové potrubí ke dřezům
v kuchyni bude zrušeno a zaslepeno. V bytech, kde bude upravován přívod teplé vody požadujeme
dodání a montáž 1 ks dřezové baterie. Celkem se jedná o 6 vchodů.
Nové vodovodní potrubí bude vedeno přes předsíň a WC do místnosti, kde je umístěn bojler nebo
plynový kotel pomocí lišt. V případě jiného způsobu vedení ( zasekání do zdi) si tyto úpravy hradí
nájemce na vlastní náklady.
Jedná se o výměnu 11 stoupaček a instalaci 35 ks vodoměrů. Odpočtové vodoměry budou osazeny ve
výklenku prostoru WC, krytém plastovými dvířky. Seznam bytů, které jsou již vodoměrem osazeny bude
dodán po výběru uchazeče.
Levá strana stoupacího vedení v domě č.p. 403 byla z důvodu havárie potrubí již rekonstruována.
Výměna svislého stoupacího vedení je specifikována projektovou dokumentací (dále jen PD) „ Osazení
bytových vodoměrů v bytových domech č.p. 398-403“ zprac. Jiřím Brožkem, číslo 12/2008 včetně
aktualizace TZ z 06/2012.
Před uzavřením smlouvy předloží vybraný uchazeč zadavateli příslušné oprávnění k podnikání a výpis
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán oboje v originále nebo v úředně ověřené kopii, přičemž
tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
2.

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

-

krycí list (uvést cenu bez DPH)
položkový rozpočet dodávek a montáží
podepsaný návrh smlouvy o dílo v písemné formě s doplněním maximální ceny, doby záruky a
doby realizace

3.

ZADÁVACÍ PODKLADY

-

výzva uchazeči
projektová dokumentace a výkaz výměr
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