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OBJEDNÁVKA: 9661930548

25.09.2019ZE DNE:

Termín .dodáni.. .: 30.12.2019, .
Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Obj.množ. MJ '

Cena celkemPol. Předmět objednávky Cena/MJ

1 JV

00010 ORG 800 Pozemky k.ú. Kniničky - zajištěni koordinátora BOZP

Objednáváme u Vás zajištění funkce koordinátora BOZP na akci " Sanace skalního řícení v k.ú.
Kniničky, na ulici Hrázdní u Sokolského koupaliště Brněnské přehrady". Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životního prostředí.

24 200,00 24 200,00

Cena bez DPH do 20.000,- Kč

Celková cena s DPH do 24 200,00 CZK

Bc. Petr Gabriel

vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je
splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. .
Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno
Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno



Příloha k objednávce č. 9661930548

a) výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu činnosti:

- zajištění ohlášení a podání plánu BOZP a případných změn na OIP
- vypracování přehledu pracovních rizik k vykonávaným pracovním činnostem 

na pracovišti
- informování zhotovitele stavby o všech známých bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou 
souvisejících
- aktualizování plánu BOZP na stanovišti, provádění kontroly jeho dodržování
- koordinování vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných 

opatření k zajištění BOZP na staveništi
- zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, kontrolování stavu 

oplocení staveniště a staveniště samotné, zabezpečení značení, komunikace, stav 
používané techniky, strojů a zařízení

- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních, zdravotních
a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých 

prací
- upozorňovat na nedostatky a vyžadovat sjednání nápravy
- a další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění 
zájmu a ochrany zadavatele stavby


