MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu

Projektová dokumentace
- rekonstrukce bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 703- 714,
785 a na ul. Zdeňka Buriana č.p. 786 v Kopřivnici
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:

IDDS:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Bankovní spojení:

Město Kopřivnice
ul. Štefánikova č.p. 1163
742 21 Kopřivnice
42bb7zg
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
00298077
CZ 00298077
majetek@koprivnice.cz
Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
č.ú. 1767241349/0800

2. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytových
domu na ul. Obránců míru č.p. 703- 714, 785 a na ul. Zdeňka Buriana č.p. 786
v Kopřivnici, spočívající v zateplení obvodových plášťů bytových domu kontaktním
zateplovacím systémem ETICS, zateplení stropů sklepních prostor, zateplení půdních
prostor, sanace obvodového zdiva kotelen a nátěr střech, v rozsahu projektové
dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby.
Projektová dokumentace musí splňovat požadavky veškerých platných právních
předpisů, zákona č. 134/2016 Sb. O zadávaní veřejných zakázek v platném znění a
požadavky prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

3. Rozsah a obsah díla :
-

popis stávajícího stavu
přesné zaměření stávajícího stavu objektu
podrobná technická specifikace
kompletní projektové dokumentace dle platných právních předpisů a dle
specifikace uvedené dále v tomto dokumentu
položkové rozpočty a výkazy výměr
specifikace použitých materiálů
vliv stavby na životní prostředí

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor majetku města
-

průkaz energetické náročnosti budovy
kotvící plán
statické posouzení- zateplení půdních prostor
plán BOZP v přípravné fázi
zpracování požárně bezpečnostního řešení a zajištění kladného vyjádření
Hasičského záchranného sboru
architektonický návrh barevného řešení fasády musí být v průběhu
zpracování projektové dokumentace - ve fázi návrhů řešení projednán
prostřednictvím Ing. arch. M. Šmida- architekt Města Kopřivnice, s Komisí
pro architekturu a urbanismus zřízenou Radou města Kopřivnice a při
předání dokončeného díla musí být doloženo kladné vyjádření této komise

Projektová dokumentace bude zpracovávána v těchto samostatných částech :
1) Projektová dokumentace bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 703-706
2) Projektová dokumentace bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 707-710
3) Projektová dokumentace bytových domů na ul. Obránců míru č.p. 711-714, 785 a
bytový dům na ul. Zdeňka Buriana č.p. 786

4. Počet vyhotovení projektové dokumentace
-

-

-

Projektová dokumentace :
v tištěné podobě - 6 paré
v elektronické podobě (.dwg a obdobné formáty) - 1x na multimediálním
nosiči
Výkazy výměr :
v tištěné podobě- 6 paré
v elektronické podobě- 1x na multimediálním nosiči
Rozpočty:
v tištěné podobě- 6 paré
v elektronické podobě- 1x na multimediálním nosiči

5. Obsah nabídky:
-

dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
vyplněný a podepsaný krycí list
podepsaný návrh smlouvy o dílo obsahující max. cenu díla zahrnující veškeré
náklady nutné pro zdárnou realizaci předmětu díla

6. Hodnotící kritéria:
-

nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH:

100 %

7. Práva zadavatele a zvláštní podmínky:
-

v případě dodatečných informací budou informace uveřejněny na stránkách:
www.koprivnice.cz
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadání zakázky zrušit
zadavatel si vyhrazuje právo jednání ve smlouvě o dílo mimo ceny

Odbor majetku města
-

zadavatel si vyhrazuje právo realizovat pouze část zakázky
cena nabídnuta uchazečem musí obsahovat všechny předpokládané náklady na
provedení zakázky a musí být cenou maximální
uchazeč nemá právo na hrazení nákladů vzniklých z účasti ve výběrovém řízení
a nabídky se nevracejí

V Kopřivnici dne 05.01.2017

Ing. Kamil Žák, v.r.
vedoucí OMM

