
 

V Loděnici, dne ………. 2017  

     

Věc: Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu na služby, nespadající pod aplikací zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřní směrnice obce č. 1/2015 

 

Zadavatel:    Obec Loděnice 

Sídlo:    Husovo náměstí č.p. 4, 267 12 Loděnice u Berouna 

IČ:     00 23 35 10 

Statutární zástupce:  Václav Bauer, starosta 

Tel:    +420 311 671 691 

Email:    ou.lodenice@seznam.cz    

 

Pověřená osoba:  ACCON managers & partners, s.r.o.,  

Sídlo:    Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 

IČ:     26 72 47 91 

Statutární osoba:  Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel 

Kontaktní osoba:  Ing. Lucie Sýkorová, konzultant 

Telefon:   +420 733 785 277 

e-mail:    lucie.sykorova@accon.cz  

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

   vyzýváme Vás k účasti v zakázce malého rozsahu na akci „Technický dozor investora a 

koordinátora BOZP k projektu: Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“. 

 

Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které zahrnují všechny potřebné činnosti 

technického dozoru investora a činnosti koordinátora BOZP, které si dodavatel je povinen 

zajistit k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky na základě projektové dokumentace 

pro projekt: 

- Stavební úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice 

 

1) část A: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti technického dozoru investora 

v rozsahu a v podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových 

prací a inženýrských činností UNIKA 

 

Technický dozor investora (TDI): 

- dbát na dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro stavební 

povolení, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, 

předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo, 

- plán BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 v aktuálním znění a zákona č. 309/2006 

- v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové 

dokumentace pro vydání územního souhlasu, shodě a se souhlasem projektanta,  

- seznamovat zadavatele předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž 

potřeba v průběhu stavby nastane, 
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- provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 

předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat 

mandantovi k likvidaci, 

- provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty, 

nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu do stavebního deníku, 

- podílet se na stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazujícím činnostem, 

- spolupracovat s projektantem, popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu 

dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu  

- provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, 

certifikát, atest, prohlášení o shodě atd.), 

- sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků poddodavatelů na stavbě, 

- kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a 

uzavřených smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a 

připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení, 

- účastnit se kontrolních dnů na stavbě, 

- navrhovat ve prospěch zadavatele hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících 

škod 

- připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení a 

kolaudace, 

- kontrolovat včasné vyklizení staveniště zhotovitelem 

- provádět průběžně zápisy ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro 

způsob provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním 

zákonem a prováděcí vyhlášky 

- závazek dodavatele z této smlouvy je splněn dnem podpisu protokolu o předání a 

převzetí stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem jakožto objednatelem a zároveň 

investorem 

- spolupráce při zkušebním provozu na vyzvání zadavatelem   

 

2) část B: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti koordinátora BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb. v rozsahu a v podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 

projektových prací a inženýrských činností UNIKA.  

Koordinátor BOZP: 

- návrh a vedení dokumentace spojené s bezpečností na pracovišti 

- prevence úrazu a rizik spojené s prováděním stavebních prací 

- průběžný dohled na dodržování pravidel na BOZP 

- určování a následné kontrola k zajištění BOZP 

- účast na veškerých jednáních a místních šetřeních vedených s IBP 

 

Klasifikace předmětu zakázky (CPV): 

71315400-3 Stavební dozor 

71317200-5 Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky za TDI: do 500.000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota zakázky za BOZP: do 500.000,- Kč bez DPH 

 

 



 

Věříme, že o tuto zakázku projevíte zájem a podáte nabídku v souladu s podmínkami zadání.  

Těšíme se na případnou spolupráci při realizaci předmětné zakázky. 

 

Zadávací dokumentaci (zadávací dokumentaci, příkazní smlouvu (y), projektovou 

dokumentaci) si můžete objednat u společnosti ACCON managers & partners, s.r.o., 

Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7., tel. 224 312 926, na emailu: lucie.sykorova@accon.cz, na 

této emailové adrese můžete též žádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  

 

Lhůta a místo podání nabídky: 

Nabídky musí být doručeny do …….. 2017 do 9:00 hodin na adresu zadavatele Obecní úřad 

Loděnice, Husovo náměstí č.p. 4, 267 12 Loděnice u Berouna. Doručení požadujeme 

v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky a označených zřetelně „Soutěž“ - 

Neotevírat – „Technický dozor investora a koordinátor BOZP k projektu: Stavební 

úpravy a nástavba ZŠ v obci Loděnice“  

 

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.  

 

Kritéria pro zadání veřejné zakázky 

Hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

      ………………………………. 

        Václav Bauer 

        Starosta obce Loděnice 
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