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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon)

veřejné zakázky

„BOZP - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY ŠKOLY V ULICI ZÁMECKÁ A OPRAVA
HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY - STŘEDNÍ ŠKOLA
HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ, ¨
FRÝDLANT, BĚLÍKOVA 1387, P.O.“
vypsané zadavatelem Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
zadávané v dynamickém nákupním systému
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
pozemní stavby - DNS“
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A. Identifikační zadávacího řízení
1.1 Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Sídlo
IČ
Telefon
Fax
Profil zadavatele

:
:
:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
708 91 508
+420 485 226 111
+420 485 226 444
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

1.2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen
„BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací
dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP jsou dvě stavební akce, které budou
realizovány souběžně:
A. Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - SŠHL Frýdlant,
Bělíkova 1387, p.o. – předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 19.154.911
Kč bez DPH
B. Oprava havarijního stavu střechy související se zateplením objektu Zámecká
ul. Frýdlant - předpokládaná hodnota této veřejné zakázky 4.522.202 Kč bez
DPH
1.

Příkazník (Zhotovitel) se v rámci BOZP zavazuje zejména k těmto činnostem:
Přípravná fáze stavby - koordinátor BOZP
o zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické
podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací
vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví
o zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně
bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
o zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce
o posoudí stav zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů
Fáze realizace stavby – koordinátor BOZP
o koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a
na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
o spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při
stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
činností
o účastní se provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na
dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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v rozsahu požadovaném příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nejméně
však v rozsahu jednou týdně
o upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu
zjednání náprav
o organizuje kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti
zhotovitelů, provádí zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích
v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi
o navrhuje opatření vedoucí k odstranění nedostatků a informuje všechny
zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na
staveništi během postupu jednotlivých prací
o kontroluje způsob zabezpečení ochrany staveniště, včetně vjezdu na
staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám
o a sleduje dodržování plánu BOZP
Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení výkonu koordinátora BOZP nezbytné a o kterých příkazník vhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném
případě nezvyšují sjednanou cenu.
2. Příkazník se zavazuje provádět BOZP po celou dobu skutečného provádění
stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne
předpokládanou dobu stavby.
3. Při plnění této zakázky bude příkazník vycházet zejména z následujících
podkladů:
o smlouva se zhotovitelem staveb A) a B),
o projektová dokumentace staveb A) a B),
o složka inženýrské činnosti pro stavby A) a B).
V případě, že na základě odborných znalostí a zkušeností příkazníka vyjde najevo potřeba
dalších podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici, je příkazník
povinen si tyto podklady od příkazce vyžádat. Nemá-li příkazce tyto podklady k dispozici,
je příkazník povinen vyzvat příkazce k jejich obstarání.
CPV veřejné zakázky
- 71317200-5 - služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

1.3 Cena sjednaná ve smlouvě
65.000,- Kč bez DPH, tj. 78.650,- Kč včetně DPH

B. Použitý druh zadávacího řízení
-

dynamický nákupní systém dle § 141 zákona

C. Označení účastníků zadávacího řízení
NABÍDKA Č. 1 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČ
Celková nabídková cena
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:
:
:
:
:

FRAM Consult a.s.
Husitská 775/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
121 - akciová společnost
64948790
59.400,- Kč bez DPH

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
„BOZP - Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká a oprava havarijního
stavu střechy - Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.“

Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - délka praxe
Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - referenční zakázky

: 6 let
6

NABÍDKA Č. 2 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČ
Celková nabídková cena
Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - délka praxe
Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - referenční zakázky

:
:
:
:
:

INVESTING CZ spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1
112 - společnost s ručením omezeným
25036751
65.000,- Kč bez DPH

: 10 let
10

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
-

Nebylo použito.

E. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
NABÍDKA Č. 2 :
Obchodní jméno
Sídlo
Právní forma
IČ
Celková nabídková cena
Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - délka praxe
Osoba ve funkci koordinátor
BOZP - referenční zakázky

:
:
:
:
:

INVESTING CZ spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1
112 - společnost s ručením omezeným
25036751
65.000,- Kč bez DPH

: 10 let
10

Účastník INVESTING CZ spol. s r.o. podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil
zadávací podmínky a požadovanou kvalifikaci.

F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
-

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi

G. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním
-
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H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
-

Nebylo použito

I. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
-

Nebylo použito

J. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
-

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

K. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů
-

Střet zájmů nebyl zjištěn.

L. Odůvodnění pro nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
-

Jedná se o poskytnutí služby technického dozoru investora na jedné konkrétní
investiční akci. Především z důvodu odpovědnosti za provádění celé investiční akce
není možné předmět plnění rozdělit na části a umožnit tak dozor více osob.

M. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu
-

Zadavatel nestanovil požadavek prokázání obratu.

Liberec dne 19.12.2017

Marek Pieter
náměstek hejtmana
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