
M�STO KOP�IVNICE 
M�STSKÝ Ú�AD KOP�IVNICE �

                     

M�sto Kop�ivnice – M�stský ú�ad Kop�ivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kop�ivnice 
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz 
IDS: 42bb7zg, I�: 00298077, DI�: CZ00298077, �íslo bankovního ú�tu: 1767241349/0800 

                      

VST�ÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOV�DNOST

Odbor majetku m�sta 

                     
VÁŠ DOPIS ZN.: 

ZE DNE: 

�. J.: 824/2017/Krp 

SPIS. ZN.: OMM-253/2017 

VY�IZUJE: Michal Krpec 

ÚTVAR: Odbor majetku m�sta  

TELEFON: +420 556 879 676, +420 73 681 801 

E-MAIL: michal.krpec@koprivnice.cz 

DATUM: 05. 01. 2017 

Oznámení o zahájení zadávacího �ízení – ve�ejná zakázka malého rozsahu 

Název zakázky 
Projektová dokumentace
- rekonstrukce bytových dom� na ul. Obránc� míru �.p. 703- 714, 
785 a na ul. Zde�ka Buriana �.p. 786 v Kop�ivnici 

P�edm�t zakázky Ve�ejná zakázka malého rozsahu – služba 

Datum vyhlášení zakázky 05. 01. 2017 

Zadavatel 
M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kop�ivnice 

I� 00298077, DI� CZ00298077, IDDS: 42bb7zg 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem zadavatele 

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM 

Kontaktní osoba 
zadavatele ve v�ci zakázky 

Michal Krpec, 556 879 676, michal.krpec@koprivnice.cz

Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz

Popis p�edm�tu zakázky 

Zpracování projektové dokumentace na zateplení obvodových pláš��
bytových domu, zateplení strop� sklepních prostor, zateplení p�dních prostor,  
sanace obvodového zdiva kotelen a nát�r st�ech, v rozsahu projektové 
dokumentace pro výb�r zhotovitele a realizaci stavby. 

Specifikace p�edm�tu  pln�ní ve�ejné zakázky malého rozsahu  - viz. p�íloha.  

Termín pln�ní 
P�edpokládaný termín zahájení projek�ních prací : 30. 1. 2016
Ukon�ení a p�edání celého díla: do 60 dn� od podpisu smlouvy 

Základní kvalifika�ní 
p�edpoklady: 

P�ed uzav�ením smlouvy p�edloží vybraný uchaze� zadavateli p�íslušné 
oprávn�ní k podnikání a výpis z obchodního rejst�íku, pokud je v n�m 
zapsán, oba dokumenty budou p�edloženy v prostých kopiích.   

Profesní kvalifika�ní 
p�edpoklady: 

Uchaze� uvede v cenové nabídce minimáln� t�i reference na vypracování 
projektové dokumentace rekonstrukce obdobných objekt�, jejichž 
rekonstrukce byla na základ� vypracovaných projektových dokumentací 
zrealizována za posledních 5 let ve finan�ním objemu projek�ních prací min. 
300 000,00K� s DPH za každou PD. Reference budou  p�edloženy v písemné 
form� s uvedením názvu zakázky, názvu a adresy zadavatele zakázky, 
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termínu realizace stavby a ceny zpracované PD) 

Lh�ta pro podání nabídek 16. 01. 2017 do 10 : 00 hod. 

Místo pro podání nabídek 

M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, Kop�ivnice – podatelna MÚ, kancelá�
�. 171.  

P�i podání nabídky poštou se za okamžik doru�ení považuje p�evzetí nabídky 
pracovníkem ú�adu na adrese M�sto Kop�ivnice, Štefánikova 1163, 742 21 
Kop�ivnice    

Forma podání nabídek 

Nabídky se podávají pouze v písemné form�. Nabídka musí být podána 
v uzav�ené obálce s ozna�ením: „ Projektová dokumentace- celková 
rekonstrukce bytových dom� na ul. Obránc� míru v Kop�ivnici “ a nápisem 
„NEOTVÍRAT!“ na adresu zadavatele. Nabídka musí být podepsána osobou 
oprávn�nou jednat za uchaze�e. 

Požadovaný jazyk nabídky �eština 

Zadávací lh�ta 
Uchaze� je svou nabídkou vázán do 15.02.2017. Uchaze�, jehož nabídka 
bude vybrána jako nejvýhodn�jší, je pak svým návrhem vázán až do podpisu 
p�íslušné smlouvy, nejpozd�ji však do 15.02.2017.  

Hodnotící kritéria Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH:    100%

Další požadavky 

Uchaze� je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zve�ejn�ním hodnocení 
nabídek v�etn� zve�ejn�ní p�íslušné smlouvy. 

Prohlídka místa pln�ní se uskute�ní dne 11.01. 2017 v 10:30 hod.  p�ed 
objektem �.p. 703 v Kop�ivnici.  

Práva zadavatele 

Zadavatel si vymi�uje právo bez udání d�vodu:  

- nevybrat žádnou nabídku a zadání zrušit bez udání d�vodu 

- na zm�nu nebo úpravu podmínek stanovených zadáním  

- jednání o obsahu  smlouvy vyjma ustanovení jednozna�n� daných 
zadáním  

Uchaze� nemá právo na hrazení náklad� vzniklých z ú�asti ve výb�rovém 
�ízení  a nabídky se nevracejí. 

P�ílohy oznámení 

1) Specifikace ve�ejné zakázky malého rozsahu 

2) PD- krycí list- nabídka uchaze�e 

3) Smlouva o dílo- projektová dokumentace 

Ing. Kamil Žák, v.r. 
vedoucí OMM
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Specifikace ve�ejné zakázky malého rozsahu 

Projektová dokumentace 
- rekonstrukce bytových dom� na ul. Obránc� míru �.p. 703- 714, 

785 a na ul. Zde�ka Buriana �.p. 786 v Kop�ivnici 

1. Identifika�ní údaje zadavatele: 

Zadavatel: M�sto Kop�ivnice 
 ul. Štefánikova �.p. 1163 
 742 21  Kop�ivnice 
IDDS:  42bb7zg 
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kope�ným, starostou 
I�: 00298077 
DI�: CZ 00298077 
E-mail: majetek@koprivnice.cz 
Bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s., Nový Ji�ín 

�.ú. 1767241349/0800 

2. P�edm�t zakázky: 
P�edm�tem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytových 
domu na ul. Obránc� míru �.p. 703- 714, 785 a na ul. Zde�ka Buriana �.p. 786 
v Kop�ivnici, spo�ívající v zateplení obvodových pláš	� bytových domu kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS, zateplení strop� sklepních prostor, zateplení p�dních 
prostor, sanace obvodového zdiva kotelen a nát�r st�ech, v rozsahu projektové 
dokumentace pro výb�r zhotovitele a realizaci stavby. 
Projektová dokumentace musí spl�ovat požadavky veškerých platných právních 
p�edpis�, zákona �. 134/2016 Sb. O zadávaní ve�ejných zakázek v platném zn�ní a 
požadavky provád�cích p�edpis� k tomuto zákonu. 

3. Rozsah a obsah díla :  
- popis stávajícího stavu 
- p�esné zam��ení stávajícího stavu objektu 
- podrobná technická specifikace 
- kompletní projektové dokumentace dle platných právních p�edpis� a dle 

specifikace uvedené dále v tomto dokumentu 
- položkové rozpo�ty a výkazy vým�r 
- specifikace použitých materiál�
- vliv stavby na životní prost�edí 



Odbor majetku m�sta 

                       

2 / 3

- pr�kaz energetické náro�nosti budovy 
- kotvící plán 
- statické posouzení- zateplení p�dních prostor 
- plán BOZP v p�ípravné fázi 
- zpracování požárn� bezpe�nostního �ešení a zajišt�ní kladného vyjád�ení 

Hasi�ského záchranného sboru 
- architektonický návrh barevného �ešení fasády musí být v pr�b�hu 

zpracování projektové dokumentace - ve fázi návrh� �ešení projednán 
prost�ednictvím Ing. arch. M. Šmida- architekt M�sta Kop�ivnice, s Komisí 
pro architekturu a urbanismus z�ízenou Radou m�sta Kop�ivnice a p�i 
p�edání dokon�eného díla musí být doloženo kladné vyjád�ení této komise 

Projektová dokumentace bude zpracovávána v t�chto samostatných �ástech : 
1) Projektová dokumentace bytových dom� na ul. Obránc� míru �.p. 703-706 
2) Projektová dokumentace bytových dom� na ul. Obránc� míru �.p. 707-710 
3) Projektová dokumentace bytových dom� na ul. Obránc� míru �.p. 711-714, 785 a 
bytový d�m na ul. Zde�ka Buriana �.p. 786 

4. Po�et vyhotovení projektové dokumentace 
- Projektová dokumentace : 

� v tišt�né podob� -  6 paré 
� v elektronické podob� (.dwg a obdobné formáty) - 1x na multimediálním 

nosi�i 
- Výkazy vým�r : 

� v tišt�né podob�-  6 paré 
� v elektronické podob�- 1x na multimediálním nosi�i 

- Rozpo�ty: 
� v tišt�né podob�-  6 paré 
� v elektronické podob�- 1x na multimediálním nosi�i 

5. Obsah nabídky: 
- dokumenty prokazující spln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�
- vypln�ný a podepsaný krycí list 
- podepsaný návrh smlouvy o dílo obsahující max. cenu díla zahrnující veškeré 

náklady nutné pro zdárnou realizaci p�edm�tu díla 

6. Hodnotící kritéria: 
- nabídková cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH:  100 % 

7. Práva zadavatele a zvláštní podmínky: 
- v p�ípad� dodate�ných informací budou informace uve�ejn�ny na stránkách: 

www.koprivnice.cz
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zadání zakázky zrušit 
- zadavatel si vyhrazuje právo jednání ve smlouv� o dílo mimo ceny 
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- zadavatel si vyhrazuje právo realizovat pouze �ást zakázky 
- cena nabídnuta uchaze�em musí obsahovat všechny p�edpokládané náklady na 

provedení zakázky a musí být cenou maximální 
- uchaze� nemá právo na hrazení náklad� vzniklých z ú�asti ve výb�rovém �ízení  

a nabídky se nevracejí 

V Kop�ivnici   dne 05.01.2017 

Ing. Kamil Žák, v.r. 
vedoucí OMM 


