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Specifikace prací: „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D –
zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost"
Předmětem díla jsou projektové a inženýrské činnosti. Jedná se o zpracování projektové
dokumentace, zadávací dokumentace zakázky pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění
stavby a inženýrskou činnost, týkající se rekonstrukce školní družiny (ŠD) v budově „D“ ZŠ a MŠ
Brno, Křídlovická 30b. Jedná se především o rekonstrukci sociálního zařízení, podlah, topení,
ZTI, vzduchotechniky, elektroinstalace, o sanaci vlhkosti, zateplení obálky budovy, výměny
vstupních dveří vč. nových rozvodů v energokanálu a v části 1. PP budovy „C“.
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. Půdorysy, které jsou přílohou výzvy
k podání cenové nabídky, neexistují v digitální podobě.
Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů (zákony,
vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění) a požadavků objednatele.
Inženýrské činnosti pro stavební povolení / ohlášení stavebního záměru zahrnují též obstarání
potřebných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy
(s výjimkou dokladů majetkoprávních).
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).
Součástí ceny díla jsou i nutná paré pro závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů.
Projektová dokumentace bude předána v tomto počtu:
- projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) - 1 paré (ověřené SÚ)
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) - 1 paré
- dokumentace pro provádění stavby (DPS) - 4 paré
- doklady, vyjádření
- zajištění pravomocného stavebního povolení / ohlášení stavby
1x CD s obsahem výše uvedené dokumentace (výkresy: pdf i dwg), výkazu výměr (VV) a
kontrolního rozpočtu (KR).
Předpokládaná doba plnění:
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) včetně
dokladové části - 60 kalendářních dnů
- zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby do 30 kalendářních dnů od
dokončení a předání DSP
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění
stavby (DPS) - do 15 kalendářních dnů od vydání DSP

