MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

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

„Opravy chodníků “
- realizace akce

o Místo akce : následující chodníková tělesa - Ke Koryčce 771-773, vstup do ZŠ E. Zátokpa,
parkovací stání u BD 954, 955 (u MŠ Jeřabinky),Kpt. Nálepky 1072 + schodiště, propoj Dukelská
– Husova, Husova směr k lávce přes Kopřivničku, Dukelská 1063 – 610

1. Zadávací dokumentace
není zpracována
Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční ve čtvrtek 10.9.2015 v 9:00 hod se srazem
zúčastněných na Odboru majetku města , ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8.NP , č. dveří
893.
2. Předmět plnění :
Předmětem plnění zakázky je realizace akce „Opravy chodníků “
Požadovaný rozsah díla :
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, vč. specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
na akci: „Opravy chodníků “.
2) Možnost prohlídky místa budoucího plnění
Účelem stavby je oprava povrchů chodníkových těles. Další požadavky viz níže.
Jedná se o následující plochy:
o

Ke Koryčce 771-773

o

Vstup do ZŠ E. Zátopka

o

Parkovací stání u BD 954, 955 (u MŠ Jeřabinky)

o

Kpt. Nálepky 1072 + schodiště

o

Propoj Dukelská – Husova

o

Husova směr k lávce přes Kopřivničku

o

Dukelská 1063 – 610

bližší specifikace viz níže
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Požadované položky pro jednotlivé plochy:

Ke Koryčce 771-773
Výkaz výměr pro plochu „Ke koryčce 771-773“ – viz příloha č.2
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Vstup do ZŠ E. Zátokpa
Výkaz výměr pro plochu „Vstup do ZŠ E. Zátokpa“ – viz příloha č.2
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Parkovací stání u BD 954, 955 (u MŠ Jeřabinky)
Výkaz výměr pro plochu „Parkovací stání u BD 954, 955 (u MŠ Jeřabinky)“ – viz příloha č.2
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Kpt. Nálepky 1072 + schodiště
Výkaz výměr pro plochu „Kpt. Nálepky 1072 + schodiště“ – viz příloha č.2
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Propoj Dukelská – Husova
Výkaz výměr pro plochu „Propoj Dukelská – Husova“ – viz příloha č.2
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Husova směr k lávce přes Kopřivničku
Výkaz výměr pro plochu „Husova směr k lávce přes Kopřivničku“ – viz příloha č.2
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Dukelská 1063 – 610
Výkaz výměr pro plochu „Dukelská 1063 – 610“ – viz příloha č.2

Další požadované úkony :
Vytyčení všech inženýrských sítí, které můžou být realizací stavby dotčeny
Zajištění rozhodnutí Odboru stavebního řádu, územního plánovaní a památkové
péče (Ing. Černý) MÚ Kopřivnice k zvláštnímu užívání a uzavírkám dotčených
komunikací, včetně vyjádření PČR DI OŘ Nový Jičín k navrhovanému přechodnému
značení.
V případě potřeb energií (el. energie, voda) si tyto zajistí a uhradí zhotovitel sám.
Úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla.
Zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací
– za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění prací
plnou zodpovědnost zhotovitel.
Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací.
Uvedení veškerých ploch dotčených stavební činnosti do původního stavu – zelené
plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd.
Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady :
- doklady od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě
- kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě
- doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě
Požadovaná záruka na stavební práce a dodaný materiál musí být minimálně 60
měsíců
Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad
bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle patřičných zákonů) a za proškolení
svých pracovníku v těchto oblastech.
Likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku.
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.
V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného
prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního
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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.
Dodržení veškerých platných předpisů a norem.
Po dokončení stavby i v průběhu stavby zajistí zhotovitel úklid (průběžný úklid)
veškerých dotčených ploch a prostranství
Předání dotčených sítí zpět správci – formou zápisu
Nepoškozená betonová dlažba ze stávajících chodníků bude na náklady zhotovitele
očištěna, napaletována a převezena do vzdálenosti 5 km z místa stavby
Zemní pláň bude zhutněna na 30 MPa. Zhutnění bude probíhat ve vrstvách max. 15
cm.
Dodání vybraných materiálů (zámková dlažba) je podmíněno předešlým souhlasem
objednatele. Typ dodaných materiálů bude před jejich dodáním odsouhlasen
objednatelem.

Splněním zakázky se rozumí:
úplné dokončení stavby
protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, Kopřivnice,742 21
předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu dle výše uvedeného seznamu
3. Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala mimo jiné :
3.1. Návrh smlouvy o dílo:
Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
3.2. Cena díla :
Cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady
spojené s řádným a kompletním vybudováním daného 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 je tato specifikace a obhlídka místa budoucího plnění.

S pozdravem

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí Odboru majetku města Kopřivnice

9/9

