MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
V Kopřivnici dne 22. 1. 2015
Specifikace veřejné zakázky na akci:

„Likvidace technologických zařízeních
ve výměníkových a tlakových stanicích
na území města Kopřivnice“
Místo stavby :

VS 1 – na ul. Obránců míru
VS 3 - na ul. Ke Koryčce
VS 4 - na ul. Školní
VS 5 - na ul. Družební
VS 6 - na ul. Obránců míru
VS 7 - na ul. Lidická
VS 8 - na ul. Dukelská
VS 9 - na ul. Krátká
VS 10 - na ul. I. Šustaly
VS 11 - na ul. Erbenová
VS 12 - na ul. Smetanová
VS 13 - na ul. Máchová
VS 14 - na ul. Francouzská
VS 16 - na ul. Polní
VS 18 – na ul. Obránců míru (KTK)
VS 19 - na ul. 17. listopadu
VS 20 - na ul. 17. listopadu
VS 21 - na ul. Obránců míru
VS 22 - na ul. Pod Morávií
VS 23 - na ul. Kadláčkova
TS 19 - na ul. Osvoboditelů
TS 22 - na ul. Pod Morávií

Předmět plnění:

„Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích“
Předmětem plnění bude demontáž a likvidace veškerého technologického zařízení ve
výměnikových a tlakových stanicích v majetku města Kopřivnice. Součástí demontáže bude
také demontáž elektrických rozvodů k technologiím a zednické zapravení prostupů vzniklých
demontáží. Po demontáži el. rozvodů zajišťujících v současné době napájení technologických
zařízení musí být zajištěno jejich odborné odpojení a ukončení ve stávajících rozvaděčích. Musí
být zajištěna plná funkčnost a bezpečnost zásuvkových a světelných okruhů ve všech
stávajících prostorách. Dále bude provedena úprava vodovodního rozvodu – zajištění možnosti
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
uzavření vody ihned za vodoměrnou sestavou (oprava stávajícího šoupáku nebo dodávka a
montáž nového), za kterým bude provedeno zaslepení potrubí a následná demontáž zbylého
vodovodního rozvodu. Zhotovitel je povinen zajistit napojení veškerých nyní zásobovaných
prostor (přepojení přípojek v současné době umístěných na demontovaném vodovodním
rozvodu). Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce s náležitou odbornou péči – nesmí dojít
k poškození, odpojení, likvidaci rozvodů a zařízení, které jsou v současné době funkční –
přívody a zpětné potrubí k topným registrům, propojovací potrubí pro napojení jiných objektů,
měřidla, atd. Odpady, které nejsou druhotnou surovinou musí být likvidovány v souladu
s platnými zákony v oblasti likvidace odpadu.
Při provádění prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní a požární předpisy, práce budou
organizovány pouze od 7.00 hod. do 19.00 hod.
Dále pak:
• zhotovitel doloží doklady o likvidaci odpadu a o jeho odvozu na skládku a o uhrazení
poplatku za skládku.
• 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. V této souvislosti odpovídá
zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.
• zadavatel požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu trvání závazku uzavřenou účinnou
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s realizaci díla na pojistné
plnění min. 500 000,- Kč.
• v případě nutnosti využití veřejného prostranství (nájezd na chodníky a jiné plochy
v souvislosti s odvozem 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.
•
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 částí objektu a dotčených prostranství
vně objektu
Profesní kvalifikační předpoklady :
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění (výpis z živnostenského rejstříku) osoby, se kterou bude uzavřen smluvní
vztah na realizaci zakázky (např. provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování,
instalatérství, atd.)
 dále minimálně součástí nabídky (pokud není součásti viz. bod výše) budou oprávnění
k podnikání :
1. Montáž, opravy elektrických zařízení
2. Instalatérství
 kopie svářečského nebo paličského průkazu
 doklady budou součástí nabídky v prosté kopii, vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy
předloží tyto doklady v ověřených kopiích ne starších 90 dnů od data jejich předložení
 pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Další požadavky na doklady předložené v cenové nabídce uchazeče :
 plán likvidace druhotných surovin – popis způsobu jejich likvidace a dopravy
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 plán likvidace odpadu nezařazeného mezi druhotné suroviny (izolace, plasty, atd.) – popis
způsobu jejich likvidace a dopravy
 plán zajištění požárního dozoru po prováděných paličských pracech
Nepředložení kteréhokoliv z požadovaných dokladů v cenové nabídce uchazeče bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek a tato nabídka nebude zadavatelem
hodnocena – bude z výběrového řízení vyřazena.
Platba:
Převod finanční hotovosti bude proveden do 10 pracovních dnů od ukončení prací na účet
města Kopřivnice, č.ú.: 30015-1767241349/0800. Dnem převodu se považuje za splněný v den,
kdy je dlužná částka připsána na účet města Kopřivnice.
Provádění díla:
• Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na
vlastní zodpovědnost.
• Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen
zejména:
- dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a
obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
- zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla
řádným způsobem,
- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy,
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích,
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této
smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
- chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
• Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
• Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.
• Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele.
• V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
Odstoupení od smlouvy
• Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění
objednatele:
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neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
- bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami,
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
- pokud zhotovitel nenakládá s odpady v souladu s platnými předpisy a v souladu
se smlouvou o dílo a zadávací dokumentací
• V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly
opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
• Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a)
na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolventní řízení,
b)
druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a na náhradu škody.
-

Sankce zhotovitele:
Za nedodržení termínů realizace likvidace technologického zařízení, je zhotovitel povinen
zaplatit městu Kopřivnice smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
Za nedoložení dokladů o likvidaci odpadu, smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i
započatý den prodlení.
Za nedodržení termínu odvodu hotovosti na účet, smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i
započatý den.
Prohlídka místa plnění
Zadavatel umožňuje uchazečům prohlídku místa plnění (vybrané max. 3 objekty výměníkových
stanic), prohlídka místa plnění se uskuteční dne 28.01.2015 v 10:00 hod. před výměnikovou
stanicí č.4 na ul. Školní v Kopřivnici.
Doba provedení díla:
Uchazeč, je povinen poskytnout zadavateli plnou a řádnou součinnost k uzavření smlouvy,
nejpozději však do 10.02.2015.
Nejzazší termín dokončení a předání celého díla: max. do 90 kalendářních dnů od předání
staveniště výměnikových a tlakových stanic.
Zadavatel si vyhrazuje právo určit pořadí výměnikových a tlakových stanic, ve kterých bude
likvidace technologií provedena. Toto právo nebude mít vliv na změnu termínů.
Zadavatel požaduje, aby byla provedena likvidace technologického zařízení ve výměnikové
stanici č. 12 (na ul. Smetanová) nejpozději do 15.02.2015. Za nedodržení termínů realizace
likvidace technologického zařízení ve výměnikové stanici č. 12, je zhotovitel povinen zaplatit
městu Kopřivnice smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
Zadavatel požaduje, aby byla provedena likvidace technologického zařízení ve výměnikové
stanici č. 18 (na ul. Obránců míru) nejpozději do 28.02.2015. Technologické zařízení ve
vlastnictví města Kopřivnice se nachází v objektu, který je ve vlastnictví Kabelové televize
Kopřivnice, s.r.o.. Před nástupem na likvidaci technologického zařízení výměnikové stanice č.
18 bude po předchozí domluvy s vedením společnosti ujasněny podmínky likvidace zařízení. Za
nedodržení termínů realizace likvidace technologického zařízení ve výměnikové stanici č. 12, je
zhotovitel povinen zaplatit městu Kopřivnice smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i
započatý den prodlení.
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Hodnotící kritéria :
Nabídková cena : 100 % (částka která bude převedena na účet města Kopřivnice)
Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 02. 02. 2015 v 10:00 hod. Na nabídky, které budou
zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly podány.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce
s označením: „Likvidace technologických zařízeních ve výměníkových a tlakových stanicích na
území města Kopřivnice“ a nápisem „NEOTVÍRAT!“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala:
1) smlouvu o dílo
2) vyplněný krycí list
3) kopie požadovaných dokladů k prokázání živnostenského oprávnění
4) kopii pojistné smlouvy
5) další požadované dokumenty
S pozdravem

Miloš Sopuch, v.r.
vedoucí OTS
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