Příloha č.1 - Podrobnosti předmětu díla (technické podmínky)

Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností
(technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro zadavatele, pro stavební akce realizované
zadavatelem (podrobněji specifikováno v návrhu smlouvy o zajištění činnosti technického dozoru
stavebníka).
Zhotovitel stavebních prací dosud není znám, zadávací řízení probíhá (podrobnější informace o
zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací a o podmínkách kladených na obě smluvní strany zhotovitele i zadavatele - jsou k dispozici na Úřední desce na www.lfp.cuni.cz, sekce Výběrová řízení UNIMEC).
Specifikace stavebních akcí
Stavební akce se skládá ze tří níže popsaných základních částí:
1. v rámci projektu UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa budou realizovány následující stavby:
•

objekt lékařské fakulty I. (SO 04, sedmipodlažní objekt pro pět teoretických ústavů o celkové
užitné ploše cca 4 960 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,
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•

infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy, kanalizace,
vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého napětí, osvětlení areálu, přípojky
optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a venkovní stavby budou napojeny na
podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.

2. v rámci projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni budou realizovány
následující stavby:
•

objekt experimentálních laboratoří I. (SO 01, čtyřpodlažní objekt o celkové užitné ploše cca
2 710 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,

•

objekt experimentálních laboratoří II. (SO 02, třípodlažní objekt o celkové užitné ploše cca
1 415 m2) včetně příslušných provozních souborů s budovou spjatých,

•

infrastrukturní přípojky a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy, kanalizační
přípojky, vodovodní přípojky, horkovodní přípojky, přípojky vysokého napětí, osvětlení
areálu, přípojky optických kabelů a oplocení areálu); tyto přípojky a venkovní stavby budou
napojeny na podmiňující infrastrukturu a venkovní stavby.

3. společnou součástí obou projektů je podmiňující infrastruktura celého univerzitního
medicínského centra a venkovní stavby (tj. sadové úpravy, zpevněné plochy, nové dopravní
napojení, kanalizace, vodovod, horkovod, vedení vysokého napětí, osvětlení areálu, optické
kabely, oplocení).
Podrobná specifikace prací je uvedena v přiložené projektové dokumentaci pro provádění stavby dle
přílohy 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, včetně výkazu výměr, který vypracovala společnost
AS Projekt spol. s r. o., IČ 41636473.

Předpokládaný harmonogram
Závazné milníky pro zhotovitele stavby:
zahájení provádění díla

09/2012

- dokončení základů objektu SO 01
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy

03/2013

- dokončení základů objektu SO 02
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy

03/2013

- dokončení základů objektu SO 04
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 02 Základy

03/2013

- dokončení povlakových krytin objektu SO 01
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny

09/2013

- dokončení povlakových krytin objektu SO 02
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v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny

09/2013

- dokončení povlakových krytin objektu SO 04
v rozsahu dle rozpočtu stavby, oddíl 712 Povlakové krytiny

09/2013

- dokončení podkladních vrstev SO 14 (nové dopravní napojení)

08/2013

- dokončení stavby

31.3.2014

- předání díla

31.3.2014

Předpokládaná hodnota stavebních prací je 300 mil. Kč bez DPH
Další informace:
1.

Zadavatel si vůči zhotoviteli stavebních prací vyhradil podmínku, že část plnění předmětu
veřejné zakázky v rozsahu HSV - hlavní stavební výroba (pojem dle obecných stavebních
standardů vydaných ÚRS PRAHA, a.s., jež jsou dostupné na www.urspraha.cz), čímž se rozumí
hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty
vodního hospodářství, nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je považována
realizace dílčích stavebních prací jinými subjekty pro uchazeče, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější.

2.

Projekt výstavby a vybavení zahrnuje dva dílčí projekty (Biomedicínské centrum, reg. číslo
CZ.1.05/2.1.00/03.0076 a UniMeC - 1. etapa, reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0154)
spolufinancované z prostředků EU (konkrétně Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace), což má dopad do způsobu evidence, fakturace apod.
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