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Magistrát města Ostravy
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Prokešovo náměstí 8
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tel.:—

Třinec, 29.05.2020

Cenová nabídka na poskytnutí služeb - audit BOZP a PO vybraných investičních projektů SMO

Vážený pane,

vnávaznosti na naše jednání a následnou poptávku 225.05.2020 si Vám dovolujeme zaslat naši

cenovou nabídku na provedení auditů vybraných investičních projektů Statutárního města Ostravy.

Audity na jednotlivých projektech budou provedeny v níže specifikovaném rozsahu vjednotlivých

bodech.

1. Obsah auditu:

1.1. Plnění zákonných povinností zadavatele stavby z hlediska BOZP

1.1.1. v přípravné (projektové) fázi projektu

1.1.2. v realizační fázi projektu

1.1.3. soulad (splnění) všech zákonných povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb.,

zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění

1.2. Kontrola plnění povinností koordinátora BOZP na staveništi

1.2.1. přípravná fáze

1.2.2. realizačnífáze

1.2.3. kontrola jednotlivých dokumentů koordinátora BOZP

1.2.4. audit praktického plnění činností koordinátora BOZP

1.3. Kontrola plnění úkolů v BOZP a PO zhotovitelem při realizaci stavby

1.3.1. kontrola skutečného dodržování zásad BOZP na staveništi

1.3.2. audit dokumentace v oblasti BOZP vedené zhotovitelem na stavbě

2. Časový rozsah auditu:

Audit na každé stavbě bude proveden v tomto časovém rozsahu:

1. den - seznámení se s kompletním organizačním zajištěním stavby na kontrolním dni. Předání

podkladů specifikovaných v pozvánce.

Nutná účast koordinátora BOZP a zástupce zhotovitele, zástupce zadavatele.
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2. den - konzultace předložené písemné dokumentace - upřesnění; kontrola faktického dodržování

podmínek na stavbě .

3. den - podle zjištěného stavu: kontrola na stavbě, konzultace skoordinátorem BOZP, případně

zástupcem zadavatele; případné doladění dokumentace, doložení informací, dokumentů potřebných

kzískání celkového přehledu zajištění plnění zákonných podmínek koordinátorem BOZP anebo

zástupcem zadavatele; zpracování závěrečné zprávy

3. Výstupauditu:

Výsledky auditu budou prezentovány vzávěrečné zprávě 5 analýzou zjištění celkového

dodržování všech výše uvedených bodů na každém investičním projektu.

4. Auditnítým:

Jan Hrycek - jednatel firmy, auditor integrovaného systému kvality

Ing. Vlastimil Žákovský - výkonný ředitel firmy

Vladimír Burda - ředitel pro kvalitu

Ing. Luboš Dvořák - koordinátor BOZP, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, auditor

5. Cena a platnost nabídky:

Provedení auditů (celkem na 8 stavbách dle specifikace zadavatele z 29. 05. 2020): 94.000 Kč

(+DPH)

DPH bude účtována dle platné legislativy.

6. Termín: 8 týdnů od vystavení objednávky zadavatelem

Tato nabídka je platná po dobu 90 dní.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a výsledek provedených auditů poskytne dispozice kzajištění

vysoké úrovně BOZP na investičních projektech Statutárního města Ostravy.

S pozdravem

   

 

.la n H rycek

jed natel
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