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Odbor majetku města

Název zakázky: Stavební

úpravy v bytové jednotce č. 6 v domě č.p. 713 na
ulici Obránců míru v Kopřivnici

A) Specifikace zakázky
1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v bytové jednotce vyjma koupelny dle platných
norem.
1.1.CHODBA:
- 1 x vypínač č. 1
- 2 x zásuvka (1x na kotel, 1x u vstupních dveří)
- 1 x světlo
1.2 KUCHYŇ:
- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení
- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky
- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)
1.3 POKOJ:
- 4 x dvojzásuvka (nebo 4x 2 zásuvky v rámečku)
- 1 x vypínač č. 5 pro osvětlení
1.4 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh
pokoje, zásuvkový okruh, světelný okruh ( koupelna, předsíň, kuchyně), zásuvkový
okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh
kuchyně, zásuvkový okruh trouba, zásuvkový okruh pro kotel.
1.5 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou.
Elektroinstalace bude vedena ve stěně a následně zednicky zapracována
2.

Koupelna a WC:
•
•

Dodání a montáž WC Combi
Elektrický bojler bude ponechán na ohřev vody

3. Kuchyně:
• dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky ve světlém odstínu ve výšce
140 cm od podlahy,
• odstranění rohové skříňky
• odstranění tapet a původních keramických obkladů
• impregnace stěn, protiplísňový nástřik v postižených místech stěn
• dodání a montáž kuchyňské linky ( cena linky max.15.000 Kč) s jednoduchým nerez
dřezem včetně zapojení odpadu
• dodání a montáž dřezové baterie
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4. Byt:
• Úprava stávajícího otopného systému bytové jednotky dle projektové dokuntace
vypracované Martinem Maléřem
• Seřízení a spuštění kotle servisním technikem včetně dodání termostatu
• Při realizaci je nutno pamatovat na odvod kondenzátu, který bude napojen přes filtr do
vnitřní kanalizace
• Při předání díla doložení revize plynu, elektroinstalace a komínu bez závad
• Oprava omítek
• výmalba a úklid celé bytové jednotky.
V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží
popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby 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.

B) Obsah nabídky
1. Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána
celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.
2. Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 4
tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.
3. Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil
s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení
nabídkové ceny.

Prohlídka bytu č. 6 v domě č.p. 713, Vám bude umožněna dne 10.5.2016 v 9:00
hod (sraz před domem).
C) Doba a místo plnění zakázky
Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10.07.2016.
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