
Číslo objednávky: ()/1NV/1 523/21

Na faktuře uveďte číslo objednávky

 

Objednatel Zhotovitel

Statutární město Ost “ava lng. Zuzana Pernicová

Prokešovo náměstí 1803/8 Lagnovská 997

729 30 Ostrava A Moravská Ostrava 742 83. Klimkovice

1ČO:008—'15—151 1CQ201047051

DIČ: CZ 00845451 DIC: (28262055560

Plátce DPH Plátce DPH

Příjemce

 

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava

 

Peněžní us

Císlo učtu:

 

Císlo učtu:

Objetlnáváme u Vás

 

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 25. 08. 2021 na výkon koordinátora BOZP při realizaci

stavbv:

„Regenerace bytového fondu Mírová Osada — lV. etapa, ul. Zapletalova“

Rozsah činnosti výkonu Koordinátora BOZP:

l) Rozsah činnosti Koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb..

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti. nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 51)."). a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. ve

znění pozdějších předpisů.

2) Koordinátor BOZP :

- Vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb.. a jeho doručení příslušnému

orgánu. Předá zhotoviteli a objednateli před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením

ojeho předání příslušnému úřadu.

- Koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006

Sb.. zákoník práce. ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně

zdrví při práci.

- Zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho

aktualizaci dle potřeb a požadavků objednatele. kontrolních orgánu a zhotovitele stavby. Plán BOZP

bude v průběhu aktualizace projednán sbezpečnostními techniky objednatele stavby. nebo jejich

zástupci.

- Průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky \ uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn

navrhovat přiměřená opatření.
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Číslo objednávky: O/lNV/1523/21

- Provádí zápisy o zjištěnych nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. na

něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby a dále zapisuje udaje otom. zda ajakym způsobem byly

tyto nedostatky odstraněny.

- Koordinuje spolupráci zhotovitelů. nebo osob jimi pověřených při přijímán opatření zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence

rizik a činnosti prováděné na staveništi v těsné návaznostL s cílem chránit zdraví fyzických osob a

zabraňovat pracovním úrazům.

— Plán BOZP bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě.

- Plán BOZP bude zpracován tak. aby obsahoval přiměřeně povaze. rozsahu stavby. místním a

provozním podmínkám staveniště veškeré údaje. informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečně a zdraví neohrožující práce. zejména budou obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníku výstavby. stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na

staveništi. postupy řešení mimořádných událostí na staveništi. stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán

BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy. zejména v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci \

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci). ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.. o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta plnění:

„Regenerace bytového fondu Mírová Osada — IV. etapa, ul. Zapletalova“

Zahájení vvkonu BOZP: od termínu podepsání objednávky (předání staveniště září./202l )

Ukončení vvkonu BOZPzdo ukončení realizace stavby (předpoklad březen/2022)

Delka vvkonu BOZP: 6 měsíců

V\"kon BOZP: Návštěva stavby 2x tydně (ztoho 1x týdně v rámci kontrolního dne)

Cena za výkon koordinátora BOZP:

Odměna za činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby činí 105 000.— Kč bez DPH

Vyřizuje: lng. Leona Bijotová

Telefon: 599 410 033

E-mail: lbijotova-Čýígslezskacz

Dílčí spravce rozpočtu: lng. Jana l'lorákova

Datum: Ol. 09. 2021

Cena vč. DPH 127 050- Kč

Fakturace a platební podmínky:

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat za výše uvedenou činnost jednou za 3 měsíce. Splatnost faktur

bude 30 dnů.



Číslo objednz'n'kv: o/iNV/i 523/21

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

'lato závazná objednavka. jakož i veškeré závazky z nich vyplývající. se řídí právním řádem České

republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovne neupravená. jakož i právní

poměry z ní vznikající a v)pl_\"vající. se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

'l'ato záv azná objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují. že je jim obsah objednavky znám. nepodepisují jej v tísni ani za

jinak nevýhodných podmínek.

  
lng. Ondřej Klučka Be. Richard Vereš

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje starosta

, . . , . , „'a F;, c.27 , „ ,
Zhotov itel akceptuje v plnem rozsahu objednavku dne ................. a souhlasr s plnemm

z objednávky:
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