MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
Příloha č. 1

Název zakázky: „Dodávka a montáž sušáku na bytových domech na ul. Alšova č.p. 11391146 a na ul. Štramberská č.p. 1132-1134“

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Místo plnění :

BD na ul. Alšova č.p. 1139-1146 a na ul. Štramberská č.p. 1132-1134

Předmět plnění :
Předmět plnění zakázky je dodávka a montáž 276 ks polohovacích sušáků bez vrtání do rámu
oken.
Popis požadovaného sušáků:
- objednavatel požaduje dodání a montáž 276 ks sušáků, které budou polohovací (3 polohy)
bez vrtání do rámů oken, parapetů a do obvodového pláště.
- sušák bude z hliníkového profilu tloušťky min. 2mm s povrchovou úpravou bílé barvy, s min.
zatížením 25 kg
- sušák bude obsahovat 5 šnůr- odolné proti UV záření- min. 3 mm se silikonovým vláknem a
s ocelovou strunou
- součástí dodávky bude také veškeré montážní a kotvící prvky pro zdárnou realizaci
Rozměry:

A= 104 cm

B= 32 cm

C= 37 cm

D= 10 cm

E= 95 cm

Součástí díla i cenové nabídky bude zároveň:
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 ( – např. nutno zajistit
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ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny, apod.) 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 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.
prokazatelné zaškolení obsluhy
Odpovědnost za vady a záruční podmínky:
požadovaná záruka na stavební práce a dodaný materiál musí být 36 měsíců
Splněním zakázky se rozumí:
plné dokončení stavby včetně předepsaných atestů, zkoušek, prohlášení o shodě,
záručních listů, zaškolení obsluhy
protokolární předání díla v sídle objednatele na adrese : Město Kopřivnice, Štefánikova
1163, Kopřivnice,742 21
Požadavky na zpracování nabídky :
Požadujeme, aby nabídka obsahovala :
Návrh smlouvy o dílo:
Podepsaný návrh smlouvy dle přiloženého vzoru doplněný o identifikační údaje, cenu a záruku.
Cena díla :
Cena musí být v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s řádným zhotovením a kompletním předáním 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.
Krycí list:
Podepsaný krycí list doplněný o identifikační údaje, cenu.
S pozdravem

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM
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