
 

 

Příloha č. 1 ZD 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

 

k zakázce na služby s názvem: 

„ZPRACOVÁNÍ PD – VYBUDOVÁNÍ ARCHIVU ŘEDITELSTVÍ HLKS“ 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

Předmět plnění obsahuje tyto dílčí části: 

 

1. Zpracování PD 

Zpracování projektové dokumentace pro akci „Vybudování archivu ředitelství HLKS“. Jedná 

se o vybudování archivu na půdě budovy ředitelství na adrese 793 24 Karlova Studánka 6, 

v rozsahu: 

a) Projektová dokumentace dle § 2 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v rozsahu dle přílohy č. 12, této vyhlášky. 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby dle § 3 vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 13, této vyhlášky. 

 

2. Inženýrská činnost 
a) inženýrskou činnost spojenou se zajištěním stavebního povolení rekonstrukce 

nákladního výtahu na příslušném stavebním úřadu a to včetně zajištění všech 

nezbytných stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy a případné 

projednání s dalšími účastníky stavebního řízení, zajištění stavebního povolení  

b) nezbytnou průběžnou konzultační činnost se zástupci objednatele (investora)  

 

3. Výkon autorského dozoru  

a) dohled nad souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací, která je 

podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k 

dokumentaci,  

b) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti na komplexním 

vyzkoušení, 

c) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby, 

d) účast u zásadních zkoušek a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům, 

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

e) podávání nutných vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru, a spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v 

této dokumentaci, 

f) podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci, 

g) navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 
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h) operativní provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být 

schváleny objednatelem, 

i) posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

díla,  

j) schvalování výrobní a dílenské dokumentace, 

k) na žádost objednatele provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů 

zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od 

ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

l) účast na kontrolních dnech v rozsahu min. 1x za 14 dní,  

m) spolupráce s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 

vzniklých na stavbě, 

n) sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou stanovena jako závazná.  

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Vítězslav Hrazdil 

technický manažer 


