MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.

Vyzdění bytového jádra v jednotce č. 14 v panelovém domě na ul. Francouzská č.p. 1196
v Kopřivnici.
Specifikace předmětu díla :
1. Elektroinstalace, dle projektové dokumentace 01/2011, Panošová :

2. Zdravotechnika :
- výměna sanitárního zařízení: vana, umývadlo, klozetové zařízení combi a 2ks pákových
baterií.
- nové rozvody vody a odpadů a napojení zařizovacích předmětů
3. Koupelna :
- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního
materiálu
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- keramické obklady stěn do výše 200cm
- dodání 1ks dveřních zárubní
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé

-

WC :
dodávka a montáž keramického obkladu formátu 300/300 mm ve světlém odstínu –do
výše 200cm,
zaspárování flexibilní spárovací hmotou,
dodání a montáž zadní stěny( přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé
délce
dodání 1ks dveřních zárubní
dodání 1 ks plných dveří -60cm pravé

4.
-

Kuchyně:
odpojení kuchyňské linky
zpětné dopojení kuchyňské linky a odpadu
odpojení a zpětné zapojení odsávače par

-

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží
popsaných výše včetně úhrady spotřeby elektřiny pro potřeby prováděných prací. Pokud
zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných
prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
Prohlídka bytu Vám bude umožněna na základě telefonické domluvy s p. Vaculíkovou
(556879794, 731608152), MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163, osmé patro, dveře č.865).
2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění: dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od
podpisu smlouvy
Místo plnění: dům č.p. 1196 na ul. Francouzská v Kopřivnice.
3.

OZNAČENÍ A DORUČENÍ NABÍDEK A MÍSTO PLNĚNÍ

Uchazeč je povinen doručit e-mailem, popř. osobně nebo poštou zalepenou obálku s nabídkou
včetně návrhu rámcové smlouvy v písemné formě – na realizaci předmětu zakázky nejpozději
07.08.2015 do 11.30 hodin na adresu pro doručení písemnosti:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice nebo osobně - podatelna v pracovní
dny.
Uzavřená obálka s nabídkou musí být označena jménem uchazeče s nápisem „Stavební práce
v domě č.p. 1196 č.p., byt č. 14 na ul. Francouzská v Kopřivnici“ a nápisem „ neotvírat“.
4.
-

5.
-

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE
ZAKÁZKU
výpis z obchodního rejstříku – originál nebo ověřena kopie, ne starší 6 měsíců,
popř. prokázání oprávnění k podnikání ve vztahu předmětu zakázky,
POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
krycí list (uvést cenu s DPH a bez DPH)
položkový rozpočet dodávky a realizace
podepsaný návrh smlouvy o dílo v písemné formě s doplněním maximální ceny, doby
záruky a doby realizace

6.

ZADÁVACÍ PODKLADY

-

výzva uchazeči

7.

HODNOCENÍ NABÍDEK BUDE PROVEDENO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ

-

nabídky budou hodnoceny dle nejnižší cenové nabídky

8.

PRÁVA ZADAVATELE A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

-

zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadání zakázky zrušit,
zadavatel si vyhrazuje právo jednání o smlouvě o dílo, mimo ceny,
zadavatel požaduje vrácení projektové dokumentace
cena nabídnutá uchazečem musí obsahovat všechny předpokládané náklady na
provedení zakázky a musí být maximální.

