Příloha k objednávce č.26/2013 ze dne 14.12.2013
Soupis činností a povinností TDI na stavbě
Stavební objekty 1, 2 a 3
Činnost TDI v období realizace stavby:
a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby,
zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a
vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu, s rozhodnutím o poskytnutí
dotace z OPŽP, s podmínkami smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou, s
podmínkami smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem;
b) průběžné informování příkazce (objednatele) o stavu přípravy stavby včetně
vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
c) organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;
d) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
e) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
f) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek vyjádření
stavebního úřadu po celou dobu provádění stavby;
g) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
h) projednávání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady
stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují
parametry stavby;
i) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s
odsouhlaseným rozpočtem;
j) informování příkazce (objednatele) o všech závažných okolnostech vzniklých při
realizaci stavby;
k) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s
potvrzením správnosti svým podpisem;
l) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
m) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na
uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
n) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich
průběhu, a dále ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání pracovních porad na
staveništi;

o) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných
případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po
odsouhlasení obou stran;
p) účast na geodetickém vytyčení stavby, náklady geodetických prací ponese zhotovitel;
q) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě
stavebních prací;
r) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo znepřístupněny;
s) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
t) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska
autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
u) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a
prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů,
revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
v) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního
harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité
vyrozumění příkazce (objednatel) včetně předložení návrhu na řešení;
w) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
x) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
y) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
z) ohlašování případných archeologických nálezů;
aa) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů
vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
bb) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby
včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků
včetně stanovení termínu jejich odstranění;
cc) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
dd) společné podílení se na pořádku na stavbě, náklady ovšem nese zhotovitel, nikoli TDI.

