MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„Objekt č.p. 393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici
- oprava a nátěr fasády“
Místo stavby : Objekt č.p. 393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :
1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení č.j. 3191/2014/OMM&2274/2014/MS ze dne 9. 5.
2014
2. Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
3.
4.
5.
6.

Návrh SOD
Výkaz výměr
Barevné řešení fasády
Prohlídka místa plnění, která je možná po dohodě na tel. č. 737 206 776 – p. Miloš Sopuch,
milos.sopuch@koprivnice.cz

2. Předmět plnění:









Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení opravy fasády domu č.p. 393 na
ulici Sokolovská v Kopřivnici. Oprava zahrnuje rekonstrukci soklu budovy, nadsoklové části
fasády (obsahující prvky bosáží) a lokální opravy břízolitové fasády včetně nátěru všech
částí fasády v odstínech daných barevným řešením fasády, které je přílohou tohoto
oznámení. Dále je předmětem díla provedení nátěru klempířských prvků – oplechování
říms, stříšek, střešních svodů a žlabů (předmětem zakázky není nátěr plechové střešní
krytiny).
V případě dotčení okolních ploch stavební činností zhotovitele jejich uvedení do původního
stavu – zelené plochy, zpevněné plochy
Likvidace odpadu jeho odvozem na skládku a předložení dokladu o likvidaci odpadu
v souladu s platnými předpisy
Pravidelný úklid staveniště nových plastových výrobků
v případě nutnosti zvláštního užívání komunikací je zhotovitel povinen svým jménem a na
svůj náklad zajistit stanovení přechodného dopravního značení, vyjádření správce dotčené
komunikace a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace
zajištění veškerých nutných provizorních konstrukcí – lešení, výtahy, skládky materálu a
další nutné zařízení staveniště
zhotovitel je povinen na svůj náklad a svým jménem zajistit napojení staveniště na zdroj
elektrické energie a vody

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města

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 v délce min 36 měsíců od data předání a převzetí kompletně
dokončeného díla bez vad a nedodělků. Návrh SOD a výkaz výměr 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 provedením 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. Cena bude zpracována na základě výkazu výměr, který tvoří součást
zadávací dokumentace.
3.3. Ostatní požadované doklady
Dle oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně příloh
S pozdravem

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM
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dokončeného díla bez vad a nedodělků. Návrh SOD a výkaz výměr 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 provedením 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. Cena bude zpracována na základě výkazu výměr, který tvoří součást
zadávací dokumentace.
3.3. Ostatní požadované doklady
Dle oznámení o zahájení zadávacího řízení včetně příloh
S pozdravem

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM
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