Zadávací dokumentace

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
1.2.3 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové dřevěné podlahy z vyzrálého dubového
dřeva-dubu včetně nosných prvků ošetřených proti trvalé vlhkosti v podzemních prostorách
starého důlního díla včetně kompletní dodávky materiálu, zajištění vlastního přívodu
elektrické energie pro provádění prací spojených s realizací díla, sanace dožité podlahy,
včetně komplexního úklidu podzemních prostor.
Bude provedena demontáž původních dřevěných prvků stávající podlahy, bude provedeno
vyčištění odvodňovacího kanálu nacházejícího se pod stávající podlahou, před provedením
montáže nové podlahy.
Pochozí část dřevěné podlahy bude zhotovena z dubových prken o síle min.40 mm,
ošetřených proti trvalé vlhkosti tak, aby dřevo nezměnilo svůj přirozený odstín, tzn. použití
bezbarvých impregnačních nátěrů. Stejná podmínka pro ošetření platí i pro nosné dřevěné
prvky konstrukce.
Nově zhotovená podlaha nesmí být pevně spojena s podložím, tzn. není dovoleno
jakýmkoliv způsobem ji pevně spojovat s podkladem tvořeným rostlou skálou, či jinými
prvky nacházejícími se pod podlahou, okolo podlahy, nebo nad podlahou.
Zhotovením nové pochozí dřevěné podlahy nesmí vzniknout schody, ostré přechody ,hrany
v každém směru chůze po podlaze.
Podmínkou jsou plynulé pozvolné přechody kopírující nerovný terén.
Montáží pochozí dřevěné podlahy nesmí dojít k většímu snížení výškového profilu chodby
více jak o 80 mm.
Veškerý transport materiálu je možné provádět jen ručně pochozí cestou po stávajícím
schodišti do hlubiny starého důlního díla s důrazným ohledem na zamezení jakéhokoliv
poškození schodiště a zejména stěn šachty starého důlního díla, v které je schodiště
umístěno. Stejně tak platí, že zhotovitel díla zajistí, aby nedošlo k jakémukoliv poškození
stěn a stropů v celém důlním komplexu, zejména pak útvarů na stropech a stěnách vzniklých
přírodním působením.
V celém komplexu podzemní starého důlního díla je zakázáno jakýmkoliv způsobem
používat prodlužovací přívody elektrické energie, případně motorové centrály. Je povoleno
používání akumulátorových spotřebičů a nářadí na baterie.
Zajištění pravidelného úklidu všech prostor starého důlního díla včetně schodiště na vstupu i
výstupu v průběhu plnění zakázky.
Provedení komplexního úklidu všech dotčených prostor starého důlního díla včetně schodišť
před předáním hotového díla.
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1.2.6 Doba plnění
Předpokládaná doba trvání stavebních a všech prací souvisejících s realizací pochozí
dřevěné
podlahy je se zahájením od 2.3.2020 do 20.3.2020 ,vyjma sobot a nedělí, což
činí dobu realizace 15 dní.

2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
2.2.

Požadavky na obsah nabídky

a) krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace
b) obsah nabídky
c) doklady pro splnění kvalifikačních předpokladů, které jsou obsahem přílohy č.2 této
zadávací dokumentace
d) zpracovanou technickou zprávu s podrobným popisem prováděných prací, včetně
dopravy materiálu a úklidu před předáním díla včetně časového harmonogramu
prováděných prací, který bude následně tvořit nedílnou součást Smlouvy o dílo
e) podrobný seznam použitých materiálů a specifikovanou výměrou

3. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
3.3 Profesní způsobilost
Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje .
b) Dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky,
zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci dle
klasifikace předmětu Veřejné zakázky ,,Kompletní výměna pochozí dřevěné podlahy ve
starém důlním díle,, .
c) Doložení dokladu o odborné či profesní způsobilosti stavebního truhlářství, truhlářství,
tesařství přímo pracovníků, kteří budou zakázku ,,Kompletní výměna pochozí dřevěné
podlahy ve starém důlním díle,, fyzicky provádět.
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