VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

v zadávacím řízení

„ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO
DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V
CHÝNI II.“
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Svazek obcí Chýně – Hostivice
Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
09873546
Ve Chýni dne 27.12.2021

Vážení,
zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se
k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem
„ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO
DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ
V CHÝNI II.“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Obracím se na vás s žádostí o vysvětlení funkce "Project controlling – dohled staveb pro
veřejnou správu či bankovní instituce " jak je uvedeno v zadávací dokumentaci. Rádi
bychom získali objasnění o významu pojmu Project controlling, jelikož v zadávací
dokumentaci není pojem přímo vysvětlen. Není nám jasné, jaký rozsah činnosti tato funkce
zastává a tím pádem, jaké mají být doloženy referenční zakázky.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Pod pojmem projekt controlling si zadavatel představuje vyšší nadstavbu práce
projektového manažera, a to skloubením detailní práce projektového manažera se znalostí
činnosti TDI, BOZP a externího cenového manažera. Mezi jednotlivé vykonávané úkony
patří kontrola a upozorňování investora na veškerých změny v projektové dokumentaci a
kontrola samotné dokumentace ve všech stupních i při realizaci. Kontrola, dodržování
veškerých smluvních dokumentů souvisejících s realizací akce (Smlouva o dílo s projekční
kanceláří, Smlouva o dílo k realizaci, Smlouva o poskytnutí dotace – rozsah těchto
dokumentů a jejich příprava bude předána po zahájení realizace), dále pak součinnost a
veškerých relevantních dokladů a rozhodnutí nutných pro výstavbu svazkové školy,
podávání pravidelných měsíčních zpráv zadavateli.
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S pozdravem
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Ivana
Mgr. Ivana Mgr.
Šilhanová
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Šilhanová Datum:
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--------------------------------------------------Mgr. Ivana Šilhanová,
administrátor veřejné zakázky
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