MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Na základě ustanovení § 6 a §12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších přepisů a vnitroorganizační směrnice č. 18/2013 „O
veřejných zakázek malého rozsahu“, Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování
projektové dokumentace:

Projektová dokumentace- rekonstrukce objektů pro bydlení v
Kopřivnici
-

projektová dokumentace pro stavební povolení,
výběr zhotovitele a realizaci stavby

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

IDDS:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Bankovní spojení:

Město Kopřivnice
ul. Štefánikova č.p. 1163
742 21 Kopřivnice
42bb7zg
Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
00298077
CZ 00298077
majetek@koprivnice.cz
Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
č.ú. 1767241349/0800

2. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce objektů pro
bydlení v Kopřivnici. Projektová dokumentace musí splňovat požadavky zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a požadavky prováděcích
předpisů k tomuto zákonu.
2.1. Bližší specifikace zakázky:
Projektové dokumentace budou obsahovat tyto dokumenty :
- popis stávajícího stavu
- přesné zaměření stávajícího stavu objektů
- podrobná technická specifikace
- kompletní projektová dokumentace dle platných právních předpisů
- specifikace použitých materiálů
- vliv stavby na životní prostředí
- průkaz energetické náročnosti budovy
- statické posouzení
- zpracování požárně bezpečnostního řešení a zajištění kladného vyjádření
Hasičského záchranného sboru
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
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slepé výkazy výměr:
 v tištěné podobě- 6 paré
 v elektronické podobě- 1x na multimediálním nosiči
oceněné výkazy výměr:
 v tištěné podobě- 6 paré
 v elektronické podobě- 1x na multimediálním nosiči
projektové dokumentace:
 v tištěné podobě- 6 paré
 v elektronické podobě- 1x na multimediálním nosiči

Popis projekčního zpracování – členění PD na samostatné části :
1) Revitalizace bytového domu na ul. Francouzská č.p. 1196-1197
- rekonstrukce ležatých rozvodů v suterénu (voda, kanalizace, topení)
2) Revitalizace bytového domu na ul. Francouzská č.p. 1196-1197
- rekonstrukce elektroinstalace společných prostor,požár.přepážky, úpravy jištění
bytových jednotek
3) Revitalizace bytového domu na ul. Francouzská č.p. 1196-1197
- výměna kanalizačních stoupaček
4) Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111- 1113
- zateplení a hydroizolace střešního pláště
5) Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111- 1113
- zateplení obvodového pláště
6) Revitalizace bytového domu na ul. Obránců míru 703- 714 a 784- 786
- rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
7) Revitalizace DPS na ul. Česká č.p. 320
- rekonstrukce rozvodu vody, požárního vody a kanalizace
Podklady pro vypracování PD :
-

původní neúplná projektová dokumentace- k nahlédnutí
prohlídka místa plnění

Součástí veřejné zakázky malého rozsahu bude také výkon autorského dozoru při
realizaci stavby. Uchazeč je povinen vyplnit podklady k autorskému dozoru tj.
příkazní smlouvu a krycí list (AD- krycí list- nabídka uchazeče).
Autorský dozor bude na vyzvání min. 3 pracovní dny před termínem konání schůzky.
2.2. Technické a ostatní požadavky:
- projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem
- projektová dokumentace bude sloužit jak pro stavební řízení tak i pro následný
výběr zhotovitele a realizaci díla
Projektová dokumentace bude zpracována pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006
Sb. O veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s požadavky prováděcích
předpisů k tomuto zákonu.
3. Doba zahájení a ukončení zakázky:
Dle smlouvy o dílo s následujícími předpoklady:
- doba zahájení: do 3 dnů od podpisu SOD
- doba ukončení: do 90 dnů od podpisu SOD
-
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4. Požadavky na prokázaní kvalifikačních předpokladů uchazeče v nabídce:
uchazeč předloží zadavateli příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, oba dokumenty budou předloženy v prostých kopiích.
Uchazeč uvede minimálně tři relevantní reference za poslední tři roky ve finančním
objemu min. 150 000,00Kč s DPH. Reference budou předloženy v písemné formě
s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele zakázky
5. Označení nabídek, doručení nabídek, lhůta a místo podání nabídek:
Uchazeč je povinen doručit osobně nebo poštou zalepenou obálku s nabídkou
nejpozději do 23.01. 2015 do 1000 hod. na Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku
města, oddělení technické správy, jménem uchazeče s nápisem : Projektová
dokumentace- rekonstrukce objektů pro bydlení v Kopřivnici “ a nápisem
„NEOTVÍRAT!“ na adresu zadavatele.
6. Obsah nabídky:
- dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- vyplněné a podepsané krycí listy
- podepsaný návrh příkazní smlouvy
- podepsaný návrh smlouvy o dílo obsahující max. cenu díla zahrnující veškeré
náklady nutné pro zdárnou realizaci předmětu díla
7. Zadávací podklady
- návrh smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a krycí listy (ve formátu .doc a .xls jsou
stažitelné na www.koprivnice.cz v sekci radnice/veřejné zakázky)
- prohlídka místa plnění se zástupcem objednavatele (na místě samotném) je
možná po telefonické domluvě:
o p. Miloš Sopuch 737 206 776, 556 879 664
o p. Michal Krpec 731 681 801, 556 879 676
8. Hodnotící kritéria:
- nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH:
- nabídková cena za výkon autorského dozoru bez DPH:
o
o
o
o
o

autorský dozor
čas strávený na cestě
cestovné
vypracování písemné zprávy
administrativní činnost

80 %
20 %

5%
3%
5%
2%
5%

9. Práva zadavatele a zvláštní podmínky:
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadání zakázky zrušit
- zadavatel si vyhrazuje právo jednání ve smlouvě o dílo mimo ceny
- zadavatel si vyhrazuje právo realizovat pouze část zakázky
- cena nabídnuta uchazečem musí obsahovat všechny předpokládané náklady na
provedení zakázky a musí být cenou maximální.
V Kopřivnici dne 14.01.2015

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM

3/3

