MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

“Předlažba chodníků a přístupů k domům ul. K.Čapka čp.930 - 953 v Kopřivnici“
Místo stavby : ulice K.Čapka čp.930 - 953 Kopřivnice

1. Zadávací dokumentace
- zadávací dokumentaci zakázky tvoří :
1) Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
2) Návrh SOD
3) Výměry na chodníky a přístupy k domům
4) situace, trasa A, B
- prohlídka místa plnění je možná po tel. dohodě na tel. č. 556 879 797, 737 224 344 nebo
zdenka.todicova@koprivnice.cz
2. Předmět plnění:
„Rekonstrukce chodníků k a přístupů k domům ul. K.Čapka čp. 930 - 953 v Kopřivnici“

•
•
•

•

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 : zdenka.todicova@koprivnice.cz
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce
č.262/2006Sb. a vyhl.č. 309/2006Sb.
zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. 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.
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•

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 ploch a prostranství
• zajištění vyjádření správců inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny
• vytýčení veškerých dotčených inženýrských sítí, včetně pořízení zápisu o jejich vytýčení
• Předání dotčených sítí zpět správci – formou zápisu
• Likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy
• Nepoškozená betonová dlažba ze stávajících chodníků bude na náklady zhotovitele
napaletována a převezena k uskladnění do vzdálenosti 5 km z místa stavby
Splněním zakázky se rozumí:
úplné dokončení stavby včetně předání předepsaných atestů, prohlášení o shodě,
záručních listů,
předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o
odpadech.
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 jsou výměry chodníků a přístupů k domům a situační výkres trasa A, trasa B.

Trasa A (pro budoucí možnost parkování)
Položkový rozpočet musí obsahovat přípravné práce, odkopávky, prokopávky, hloubení rýh,
přemístění výkopku, povrchové úpravy terénu, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných
ploch, doplňující konstrukce a práce, přesuny hmot včetně ostatního materiálu, ornice, odvoz
suti na skládku, očištění původních dlaždic – napaletování a odvoz na meziskládku města
Kopřivnice – pouze vybrané, a vytýčení inž.sítí.
Skladba: zámková dlažba šedá H profil tl.80mm do štěrkopískového lože frakce 4-8 tl.40mm,
štěrkodrť fr. 8-16 tl.100mm, štěrkodrť fr.16-32 tl.150mm.
Ukončení chodníku (směr ul.Ke Koryčce) bude s novou obrubou výšky 20mm nad povrch
komunikace a dlažba H profil tl.60mm s navazující reliéfní dlažbou.
Budou zachovány původní žulové chodníkové obruby u cesty, ostatní nové chodníkové
obruby do lože z B 12,5 s přesahem 6 cm nad novou dlažbou. Od žulové obruby bude 40cm
široký varovný bezpečnostní pás s z červené reliéfní dlažby po celé délce chodníku.
Zemní pláň bude zhutněna na 45 MPa.
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Trasa B
Položkový rozpočet musí obsahovat přípravné práce, odkopávky, prokopávky, hloubení rýh,
přemístění výkopku, povrchové úpravy terénu, podkladní vrstvy komunikací a zpevněných
ploch, doplňující konstrukce a práce, přesuny hmot včetně ostatního materiálu, ornice, odvoz
suti na skládku, očištění původních dlaždic – napaletování a odvoz na meziskládku města
Kopřivnice – pouze vybrané, a vytýčení inž.sítí.
Skladba: zámková dlažba šedá H profil tl.60mm do štěrkopískového lože frakce 4-8 tl.40mm,
štěrkodrť fr. 8-16 tl.100mm, štěrkodrť fr.16-32 tl.150mm.
Nové chodníkové obruby do lože z B 12,5 s přesahem 6 cm nad novou dlažbou. Od
chodníkové obruby od cesty bude 40cm široký varovný bezpečnostní pás s z červené reliéfní
dlažby po celé délce chodníku.
Zemní pláň bude zhutněna na 45 MPa.
V cenové nabídce musí být zahrnuty i další náklady obsažené v uvedené zadávací
dokumentaci .

S pozdravem

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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