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Příloha č. 1
Činnosti technického dozoru před zahájením a v průběhu výstavby:
Zajištění technického dozoru a koordinátora BZOP obsahuje tyto činnosti
 seznámení se z dokumentací pro provedení stavby a její detailní znalost
 seznámení se s obsahem uzavřených smluv, stavebním povolením ( územním
rozhodnutím ) a vyjádřeními dotčených orgánů a zajištění jejich plnění a opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 výkon technického dozoru investora v rozsahu „Sazebníku pro navrhování cen
projektových prací inženýrských činností“ UNIKA v aktuálním vydání
 organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a
předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli
 účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavby
 zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a
organizacemi, která souvisí s předáním stavby
 systematické doplňování projektové dokumentace podle které se stavba provádí,
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele
 projednávání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu
výstavby a nezhoršují parametry stavby
 kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržení podmínek stavebního
povolení a dalších rozhodnutí DOSS po celou dobu provádění stavby, podávání podnětů
k nápravě při jejich porušování
 cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním
s odsouhlaseným rozpočtem
 zajištění veškerých souvisejících dokladů, rozhodnutí a stanovisek pro dokončení a
kolaudaci stavby
 kompletní zajištění technického dozoru investora v průběhu realizace stavby a veškerou
s tím související činnost
 provádění dozoru a kontrol kvalitní přípravy a realizace prací na staveništi
či montážních) a souvisejících služeb a kontrol, jejich doložení doklady o jakosti,
v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standarty (normami) a v souladu
s ujednáními v příslušných smlouvách.
 kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání objednateli
 průběžnou kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se
stanou nepřístupnými, provádění zápisu o kontrolách do st. deníku.
 odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnost
 spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo
navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace
 provádění kontroly dodávek předepsaných materiálů v návaznosti na platnou PD, kvality
prováděných prací, zkoušek materiálů a konstrukcí prováděných zhotovitelem sledování
kvality prováděných dodávek a prací ( certifikáty, atesty, protokoly)
 kontrola vedení stavebních a montážních deníků a organizování dle potřeby koordinačních
porad všech zainteresovaných na plnění díla
 hlášení archeologických nálezů

Název projektu: „Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 ve Varnsdorfu“
Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008939
 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí
 kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem
 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, provádění přejímek,
účast a příprava kolaudačního řízení
 kontrola odstraňování vad a nedodělků
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
 spolupráce s odpovědnými geodety
 odborná pomoc při zařazení do majetku zadavatele
 v období záruk po dobu 3 let po dokončení stavby dvakrát ročně vždy k 1.6. a 1.12.
prohlídka stavby a příprava podkladů pro reklamaci vůči zhotoviteli k řešení odstranění
záručních vad a předat je zadavateli
 oznámení o chystaném zahájení prací dotčeným orgánům zejména Oblastnímu
inspektorátu práce
 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi,
včetně vypracování a schválení plánu BOZP na staveništi a pravidelné činnosti v průběhu
stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy
 předpokládaná doba samotného výkonu TDI (bez započtení času nutného pro cestu do
místa stavby) je 24 hod/měs (6 hodin/týden resp. 3 x 2 hodin/týden ).
Činnost technického dozoru v období po dokončení stavby (individuální a komplexní
-

zkoušky)

projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění
potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení
kontrola při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad
kontrola při odstraňování reklamovaných skrytých vad
kontrola vyklizení stavenišť
odborná pomoc při zařazení stavby do majetku zadavatele

Činnost technického dozoru v období kolaudace stavby
-

příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační rozhodnutí
podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
účast na kolaudačním řízení

Činnost technického dozoru v době záruční lhůty
-

po dokončení stavby dvakrát ročně vždy k 01.06. a 01.12. prohlídka stavby a příprava
podkladů pro případnou reklamaci vůči zhotoviteli k řešení odstranění záručních vad a jejich
předání zadavateli
kontrola zahájení oprav na základě uplatněné reklamace
kontrola zhotovitele stavby při odstraňování reklamačních závad a převzetí po odstranění
reklamačních závad
návrh na uplatnění případných sankcí vůči zhotoviteli stavby při neplnění podmínek
vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost
řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací, nebo od občanů
města
zpracování závěrečné zprávy o všech opravách po dobu záruční lhůty

Po celou dobu výkonu činností technického dozoru a činností koordinátora BOZP bude
mandatář poskytovat mandantovi nezbytnou součinnost ve věci případných požadavků a
podmínek SFŽP, který je poskytovatelem dotace pro spolufinancování uznatelných
nákladů při realizaci stavby.

