Příloha:
Specifikace prací: „ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování dokumentace
pro provádění stavby"
Předmětem díla jsou projektové činnosti. Jedná se o zpracování zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby týkající se rekonstrukce kuchyně a
přilehlých prostor v budově Úvoz 55, Brno.
Jedná se především o rekonstrukci ZTI, ÚT, elektroinstalace vč. výměny svítidel a nového vedení
pro domácí telefon, o provedení nových podlah, obkladů, nátěrů, výmalby, o dodávce a montáži
sanitárního vybavení. Dále bude navržen nový stravovací systém, nové výdejní okénko a nové
gastro vybavení (nová myčka, ohřívací nádoby, stoly …). VZT je funkční a po rekonstrukci.
Součástí prací bude i nové obložení stěny ze strany jídelny vč. nových pojezdů. Předmětné
prostory nejsou k dispozici v digitální podobě.
Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění potřebných přípravných prací, průzkumů
a veškerých souvisejících prací.
Projektové činnosti budou splňovat mimo jiné požadavky Vyhlášky č. 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých. Součástí zpracování projektové dokumentace je zajištění potřebných
přípravných prací, průzkumů a veškerých souvisejících prací.
Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů (zákony,
vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění) a požadavků objednatele.
V průběhu zpracování PD bude zhotovitelem min 1x svolán výrobní výbor za účasti objednatele a
uživatele k odsouhlasení návrhu.
Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odpovídat dokumentaci požadované
příslušnými právními předpisy.
Zvláště upozorňujeme na nutnost dodržení vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah
dokumentace předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresové části a výkaz výměr (VV)
včetně kontrolního rozpočtu (KR).
Předání dokumentace v tomto počtu:
Projektová dokumentace:
 5x paré / PD pro výběr zhotovitele (ZD) -1x = PD pro provádění stavby (DPS) – 4x
 1x výtisk / kontrolní rozpočet (KR)
 1x výtisk / výkaz výměr (VV)
 1x CD (DVD) / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu:
(názvy souborů bez diakritiky)
- výkresy ve formátu dwg. i pdf., zprávy v doc. i pdf.
- výkaz výměr (VV) v excelu se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek,
součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky
uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
- kontrolní rozpočet (KR) v excelu se všemi buňkami odemčenými
Předpokládaná doba plnění:
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění
stavby (DPS) - do 04 / 2023

