Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ / DIČ:

Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka
28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb
a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
Datum vyhlášení:

22. 3. 2021

Evidenční číslo: VZ 07/2021

1. Předmět Veřejné zakázky malého rozsahu:

1.1.

Úvod

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění služeb technického dozoru
stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o. dle zákona č.
360/1992 Sb.

Cílem je zabezpečení kvality prováděných stavebních prací smluvními dodavateli.
Zajištění služeb bude probíhat v místě sídla Zadavatele na adrese: Boleslavská 425/9, 288 02
Nymburk v plánovaném rozsahu 750 hodin.
Předpokládaný počet staveb:
Termín realizace staveb:

1.2.

5
2021 – 2023

Specifikace předmětu plnění

Zadavatel požaduje na základě uzavřené smlouvy od Dodavatele komplexní výkon těchto
dílčích činnosti:
a) kontrola projektových dokumentací s ohledem na požadavky Zadavatele a technické
normy, případně další legislativu;
b) kontrola staveb a jejich řádné realizace v souladu s projektovou dokumentací, požadavky
Zadavatele a technickými normami, případně další legislativou;
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c) zápisy do stavebního deníku a odsouhlasování dílčích prací s ohledem na požadavky
Zadavatele, projektovou dokumentaci a související technické normy, případně další
platnou legislativu.

S ohledem na různorodost staveb a rekonstrukcí Zadavatele může být vyžadováno zajištění
jen některých výše uvedených služeb, a to bez jakékoliv penalizace ze strany dodavatele.
Uvedené jednotkové množství (750 hodin) je pouze orientační a Zadavatel si vyhrazuje právo
nevyčerpat celé množství bez jakékoliv sankce ze strany dodavatele. Stejně tak je možné
množství s ohledem na aktuální potřeby zadavatele navýšit, a to až o 25 % za stejných
cenových podmínek.
Dodavatel se při plnění svých povinnosti zavazuje striktně dodržovat platnou legislativu a
související technické normy, a to především zákon č. 183/2006 Sb.
Zadavatel je povinen zaslat zhotoviteli písemnou objednávku služeb nejméně 10 pracovních
dní předem. U realizovaných staveb, jejichž hodnota přesahuje částku 2 000 000 Kč bez DPH,
je zadavatel povinen zaslat zhotoviteli písemnou objednávku min. 20 pracovních dní předem.
Zhotovitel je povinen objednávky potvrdit a dostavit se do sídla zadavatele v určený čas.

1.3.

Způsob zpracování cenové nabídky

Účastník VZ předloží v rámci své nabídky popis realizace zakázky a cenovou kalkulaci
v členění do jednotlivých bodů vyplněním přílohy č 4 a 5 ZD.
Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.
Cestovné Dodavatele musí být započítáno v ceně celkového výkonu za hodinu práce, stejně
jako další náklady spojené s výkonem činnosti dodavatele. Následně nebudou účtovány
žádné další náklady.

V Nymburce, dne 22. 3. 2021

Bc. Martin Pirner

