Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace na stavby
„IN1 PODZIM 2021"“
- výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace souboru staveb

Příloha č. 1
Rozpis nabídkové ceny
Zajištění funkce a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho
bezprostředním okolí ve fázi realizace(přípravy/aktualizace)
stavby:
„Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace na stavby „IN1 PODZIM 2021““

Položka

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.
DPH

Č innost koordinátora BOZP v
re a liz a č n í/z á v ě re č n é fázi
Č innost koordinátora BOZP v
příp ravn é fá zi (a k tu a liz a c e )

C ena celkem

—

—

660 000 Kč

138 600 Kč

—

798 600 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 1200Kč/hodina (bez DPH . tj. 550 h
1 - do přípravné/aktualizační fáze je především zahrnuto zpracování/kontrola/administrace/aktualizace:
(Plánu BOZP, Oznámení o zahájení prací pro OIP, Právních předpisů, součinnost s projektantem, činnosti
stanovené prováděcími právními předpisy)
2 - stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení
měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)
činnost v realizační fázi zahrnuje zejména:
Zveřejnění Oznámení o zahájení prací na viditelném místě na stavbě. Navrhování vhodnějších bezpečnostních řešení
pro zabezpečení jednotlivých druhů prací včetně plánu navrhovaných opatření. Kontrolní činnost na stavbě,
identifikace nedostatků a jejich operativní řešení se zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zajištění součinnosti
v oblasti BOZP na staveništi.
Obsah činností zahrnutých v nabídkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této nabídky.
Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je celková
nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby tj. 06/2022.
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