MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor majetku města
Příloha č. 1.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky:

1. Bezručova vyhlídka v Kopřivnici – kompletní obnova nátěrů dřevěných
konstrukcí

Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu
Místo plnění : Bezručova vyhlídka – příměstský les Šostýn, Kopřivnice
Jedná se o čtyřhrannou dřevěnou konstrukci o půdorysu 4 x 4 m o jedné podestě a třemi
vyhlídkovými plošinami. Konstrukce je mírně kónická a je zastřešena sedlovou střechou,
celková výška činí 12,9 m. (foto př. č.3)
Předmět plnění :
Předmět plnění zakázky a požadavky zadavatele jsou specifikovány takto :
1. Očištění a kontrola dřevěné konstrukce, doplnění chybějících spojovacích
prostředků, drobné opravy poškozených prvků – např. výměna části výplně
zábradlí v rozsahu dle skutečného poškození
2. Předúprava dřeva a nátěr syntetickým fungicidním napouštědlem proti
dřevokazných houbám, hmyzu a plísním 2 x – vydatnost min.spotřeba 15 ml/m2
3. Nátěr silnovrstvou syntetickou lazurou 2 x – vydatnost 17 m2 /1l na jednu vrstvu
Nátěry budou provedeny na všech tesařských konstrukcích:
Schody a vyhlídkové plošiny budou natřeny 2 x pochozím lakem v matném provedení
Barva nátěru bude odpovídat původnímu nátěru, plocha nátěru činí přibližně 383 m2
Zhotovitel zajistí objekt po dobu provádění prací proti vstupu nepovolaných osob např.
vyvěšením „Zákaz vstupu „ a to s termínem zahájení a ukončení prací a kontaktem na
zhotovitele.

Smlouva o dílo Vám bude zaslána elektronicky na vyžádání na e- mailové adrese :
milos.sopuch@koprivnice.cz zdenka.todicova@koprivnice.cz
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
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Odbor majetku města
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.
průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby úklid
dotčených prostranství vně objektu
uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu –
komunikace, zelené plochy, atd.
doprava matriálu a pracovníků na místo stavby – nepřístupný terén – nutná pěší doprava
Splněním zakázky se rozumí:
úplné dokončení stavby včetně předepsaných atestů, dodání certifikátů pro zvolené
nátěrové hmoty – prohlášení o shodě a bezpečnostní list
předání dokladů o uložení odpadů vzniklých v průběhu výstavby v souladu se zákonem o
odpadech.
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.
Návrh SOD na požádání zašleme elektronicky.
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.
Cena bude doložena položkovým rozpočtem. Podkladem pro vypracování položkového
rozpočtu je výměra natírané plochy, kterou si zhotovitel zreviduje a počet nátěrů . Zadavatel
upozorňuje, že výměry a prohlídka jsou jediným podkladem pro ocenění. V cenové nabídce
musí být zahrnuty i náklady na dopravu a likvidaci zbytkového materiálu z nátěrových hmot,
včetně odvozu na skládku a další požadavky stanovené zadávací dokumentací .

Ing. Kamil Žák v.r.
vedoucí OMM
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