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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby.

V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další

informace o stavebním oboru, které jsou pro povolání přípraváře nezbytné. V praktické části

bude probrán konkrétní druh stavby a princip fungování přípraváře v dodavatelské firmě. Bude

probíhat výběrové řízení subdodavatelských firem a výběr alternativních výrobků, které umožní

úspěšné dokončení projektu, jak po stránce termínové, tak finanční.

Klíčová slova

Příprava, výběrové řízení, realizovaná stavební zakázka



Abstract

The diploma thesis deals with the realization of the construction from the point of view of the

general contractor of the building. In the theoretical part will be discussed general contractual

relations, economic-technical and other information about the construction branch, which are

necessary for the profession of preparation technique. In the practical part will be discussed the

concrete type of construction and the principle of functioning preparation of construction in the

supplier company. There will be a selection of subcontracting companies and a selection of

alternative products that will allow successful completion of the project, both in term and in

financial terms.
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1 Úvod

Tématem diplomové práce je působení na zakázce Schwan Cosmetics v Českém Krumlově.

Jedná se o přístavbu haly A1. Práce se bude zabývat již získanou stavební zakázkou. V dnešní

době, už žádná stavební firma nedokáže realizovat celou stavební zakázku pouze svými silami a

zdroji. Proto probíhá systém výběrových řízení subdodavatelských firem, které svojí odborností

pomohou generálnímu dodavateli k výslednému dokončení stavby. Subdodávkou rozumíme

specializovanou práci, kterou generální dodavatel nedokáže vůbec, nebo v daném okamžiku

svými zaměstnanci či technikou a technologií zabezpečit, popř. ji zabezpečit dokáže, ale

s vyššími náklady než subdodavatel. Subdodávky a jejich obstarávání, výběr, hodnocení a vlastní

řízení výrazně ovlivní konečný ekonomický výsledek stavební zakázky. Cílem výběrového řízení

je dosáhnout nejnižší ceny. To lze dosáhnout průzkumem trhu a vyhledáním určitého dodavatele.

Při této fázi je zapotřebí orientace nejen ve stavebních výkresech, ale i rozhled na stavebním

trhu. Při přípravě staveb je potřeba znalost základních stavebních materiálů a jejich přidružených

alternativ. Další nedílnou částí přípravy stavby jsou finance. Finance jsou měřítkem zisku nebo

ztráty. V dnešní době je pozitivně brán i nulový zisk.

V teoretické části budou probrány základní pojmy z průběhu výstavby a všeobecné procesy

přípravy staveb. Budou objasněny jednotlivé pozice ve stavební firmě a jejich povinnosti při

průběhu stavby. Nedílnou součástí stavebních zakázek je dokumentace, která bude objasněna

v jednotlivých stupních a dále budou probrány smluvní vztahy, které jsou nezbytné pro

spolupráci mezi obchodními společnostmi.

Základním parametrem úspěchu stavební zakázky je dodržení termínu výstavby, a s tím

související obchodní připravenost na budoucí spolupráci mezi investorem, generálním

dodavatelem a dílčími dodavateli, které jsou podřízeny generálnímu dodavateli stavby. Při

výběrovém řízení na subdodavatele je nutné brát v potaz, jak finanční limity na jednotlivé úseky,

tak i dosažení jakosti, která má za následek spokojenost investora. Uspokojení investora může

mít za pozitivní důsledek možnost navázání další spolupráce, kladnou referenci a možnost

finančního zisku. Z tohoto důvodu je výrobní příprava stavby důležitá, jak pro výsledek dané

zakázky, ale i pro budoucnost fungování celé obchodní společnosti.
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2 Cíl práce

Cílem diplomové práce je podle zadávací dokumentace připravit stavební zakázku ve stavební

firmě. Zajistit materiál a dodavatele jednotlivých konstrukcí, materiálu a dodržet rozpočet.
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3 Teoretická část

3.1 Literární rešerše

Pojem příprava staveb v sobě zahrnuje hned několik významů. Většina populace si představí pod

tímto pojmem naplánování průběhu výstavby a jeho hlavním prvkem bývá harmonogram. Tato

práce se však nezabývá tvořením stavebně technologického projektu, ale budou probrány

alternativy a možnosti dodáni stavebních prvků a materiálů na českém stavebním trhu. K tomuto

tématu je k dispozici poměrně málo odborné literatury. V tomto směru mi nejlépe pomohla kniha

od autorů Tománková J. a Čápová D. s názvem Managment Staveb.

3.2 Cena

Cena vyjadřuje všechny základní ekonomické vztahy. Je syntetickým vyjádřením řady

ekonomických skutečností, odráží poměry v ekonomice na jednotlivých jejich trzích i mezi

jednotlivými jejich subjekty. Cena zboží je v obecném slova smyslu určena množstvím peněz, za

které směníme jednotku žádaného zboží. [1]

Kalkulace nákladů

Kalkulace nákladů je způsob stanovení nákladů výpočtem. Sestavuje je především investor a

dodavatel před i po dokončení stavebního objektu. Slouží ke sledování nákladů podle druhů a

výkonů, ke kterým se vážou a jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Kalkulace má mnoho

významů. Sledují náklady podle druhů a výkonů. Jsou jedním z nástrojů pro rozhodování,

používají se jako podklad při oceňování, financování, bilancích a jsou součástí daňového řízení.

Základní podmínkou pro stanovení kalkulace je volba kalkulačního vzorce a jeho složek.

Kalkulační vzorec je daná skladba kalkulací s jednoznačným obsahem. Pomocí tohoto vzorce

stanovujeme vlastní náklady kalkulačních jednotek (například konstrukčního prvku nebo

objektu). Celá struktura vzorce vychází z účetnictví. Obsahuje zatřídění a přeměnu nákladů.

Náklady lze rozlišovat na přímé a nepřímé. [2]
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Ve stavebních společnostech se nejčastěji používá v upravené podobě kalkulační vzorec:

Obr. 1: Cena stavební práce (Zdroj: [2])

3.2.1.1 Materiál (Přímý materiál)

Do přímého materiálu se zahrnuje hlavně materiál, který vstupuje do výroby, aby se stal její

součástí, který připívá k provedení potřebných vlastností výkonu a výrobní obaly, pokud jsou

nezbytnou součástí produktu nebo se do nich produkty balí a jsou součástí ceny. [2]

3.2.1.2 Mzdy (Přímé mzdy)

Do přímých mezd se zahrnují mzdy, které přímo souvisí s provedením výkonu a lze je stanovit

přímo na kalkulační jednici (například základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie a

odměny). [2]

3.2.1.3 Stroje (Náklady na provoz stavebních strojů)

Náklady se spočítají z potřeby času stroje na jednotku práce ohodnocené danou sazbou

strojohodiny, která se vypočte na základě nákladů na pořízení stroje, nákladů na opravy,

nezbytnost pohonných hmot a nákladů na převozy a přemístění. [2]

3.2.1.4 Ostatní přímé náklady

Do OPN se zahrnují náklady, které nepatří do položek „Přímý materiál“, „Přímé mzdy“ a

„Stroje“. Jsou to odvody sociálního a zdravotního pojištění a doplňkové ostatní přímé náklady

(např. přepravné). [2]

3.2.1.5 Nepřímé náklady

Jedná se o náklady, které nelze určit přímo na kalkulační jednici. Vznikají na úrovni řízení

výroby a provozu, tzn. výrobní režie a nepřímé náklady, které souvisí s řízením a správou

podniku, tzv. správní režie. [2]

3.2.1.6 Výrobní režie

Do výrobní režie se zahrnují náklady, které souvisí s řízením, činností a obsluhou výroby. Jsou

to například náklady na vznikající přímo na stavbě (například mzdy stavbyvedoucích apod.). [2]
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3.2.1.7 Správní režie

Do správní režie patří náklady, související s vedením a organizací společnosti nebo vnitřní

organizační jednotky, a které nelze zjistit přímo na kalkulační jednici a nepatří ani do výrobní

režie. [2]

3.2.1.8 Zisk

Popřípadě ztráta se vypočítá jako rozdíl mezi cenou a úplnými vlastními náklady výkonu.

Základnou pro zisk jsou celkové zpracovací náklady, tzn. součet přímých mezd, ostatních

přímých nákladů, režie výrobní a správní. [2]

3.2.1.9 Výrobní kalkulace

Výrobní kalkulace je druh předběžné individuální kalkulace, která se zhotovuje před zahájením

činnosti a zachovává dané podmínky provádění prací v takové míře, v jaké jsou uvedené v

normativních a oceňovacích podkladech aplikovaných pro sestavení výrobní kalkulace. Určuje

dopředu, jak co nejefektivněji využít dané prostředky na realizaci stavební produkce stanovuje

limity spotřeby výrobních činitelů na kalkulační jednotku. Kalkulační jednotka je jednotka

výroby, k níž se kalkulace vztahuje, např. celý objekt nebo jeho ucelená část, jednotlivá stavební

práce, konstrukce, časová jednotka práce dělníka, atd. [2]

Správně zhotovené výrobní kalkulace zohledňující výsledky výrobní přípravy se pak stává

skutečným ekonomickým a kapacitním projevem technologického, technického, materiálového a

organizačního řešení stavebního objektu nebo jeho části. Dá se říci, že výrobní kalkulace je

přímým nástrojem efektivního řízení realizace stavební výroby. [2]

3.2.1.10 Cena stavebního objektu

Investor v zadávacích podmínkách zadává typ ceny, který bude uplatněn v dohodě o ceně.

Neexistuje žádný předpis, který určuje typ ceny nebo způsob tvorby ceny má být použit s

výjimkou staveb financovaných u veřejných financí. Zde musí investor postupovat podle zákona

o zadávání veřejných zakázek a dalších předpisů. [1]
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Smluvní vztahy

Při realizaci stavebního objektu je potřeba si spolupráci mezi investorem, hlavním dodavatelem a

subdodavatelem určit pomocí smluvního vztahu. Budoucí vlastník a uživatel stavby je na vrchu

důležitosti smluvních vztahů při výstavbě a určuje místo realizovaného díla, v jakém čase bude

realizována, rozsah finančních prostředků a specifikace daného objektu. Jestliže bude stavba

sloužit k výrobním účelům je důležitý licensor (firma, která se zabývá technologickými celky),

který své výrobní zařízení individuálně navrhuje pro zákazníka a tím pádem vlastní i know-how

od tohoto zařízení. Toto know-how je poté převedeno na vlastníka zařízení. Dále do procesu

smluvních vztahů zasahuje projektant stavby, jejichž cílem je vypracovat danou projektovou

dokumentaci pro veškeré stupně. Samotná stavba je zhotovena dodavateli, kteří se člení podle

odborných specializací (kanalizace, plyn, voda, elektro, stavební část atd.). Vazby smluvních

vztahů mezi subjekty výstavby projektu, které se zavazují k realizaci daných prací ve výstavbě,

je nazýván jako dodavatelský systém. Ve odborných publikací, které se věnují problematice

dodavatelských systémů, se můžeme dovědět o velkém množství variant dodavatelských

systémů. Základem těchto variant jsou dvě hlavní varianty. První varianta je systém, kdy vlastník

uzavře smlouvu s generálním dodavatelem neboli vyšším dodavatelem stavby. Druhá varianta je,

že vlastník uzavře s každým subjektem jednotlivě smlouvu. Vazby těchto variant jsou zobrazeny

na obrázku č. 2.

Obr. 2: Varianty dodavatelského systému (Zdroj: [3], s. 145)
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Všechny varianty v sobě skrývají jisté riziko. Každé riziko obsahuje dvě složky, jedná se o riziko

chyb vlastníka a riziko nesplnění smlouvy ze strany daného subjektu – dodavatele. Čím je počet

uzavřených smluv větší, tím je větší riziko ze strany vlastníka výstavby. Příklad s jednou

uzavřenou smlouvou je nejméně rizikový pro vlastníka výstavby, ale pro generálního dodavatele

je to ten nejrizikovější případ. Tohle riziko pro generálního dodavatele je způsobeno uzavřením

dílčích smluv se svými subdodavateli. Tento případ je však z pohledu ceny jako dražší z důvodu

přičtení kompletační přirážky a rizikové přirážky ke všem smlouvám mezi generálním

dodavatelem a subdodavateli. Generální dodavatel se tímto snaží krýt svoje náklady, které se

váží s uzavřením smlouvy, a riziko spojené se subdodavatelem. Příklad s jednou smlouvou je

výhodný pro vlastníka výstavby z pohledu omezení rizik, ale má nejvyšší možnou cenu.

Závislost mezi počtem smluv vlastníka výstavby a rizikem je zobrazena na obrázku č.3.

Obr. 3: Vztah mezi počtem uzavřených smluv a cenou stavby (Zdroj: [3]; str. 146)

Riziko lze snížit znalostmi. Nejvýhodnější je takový dodavatelský systém, kde je riziko sníženo

znalostmi a odborností stranou, která tato rizika nese. [3]

3.2.2.1 Hlavní zásady při uzavírání obchodních smluv

Zásady, které by se měli dodržovat při uzavírání obchodních smluv:

· při uzavírání smlouvy je nutno znát identitu druhé smluvní strany. Je potřeba znát

potřebné doklady a údaje obsažené veřejných rejstřících (např. na webových stránkách

Ministerstva spravedlnosti) týkající se smluvního partnera,

· potřeba informace, kdo za druhou smluvní stranu smlouvu může uzavřít. Je nutno

ujasnění, zda jde o zástupce vybaveného plnou mocí, či zda se jedná o statutární orgán,

· neuzavírání smlouvy při prvním setkání, ale je vhodné si vyžádat návrh smlouvy a ten

prostudovat, případně konzultovat s odborníky (např. právníky),
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· smlouvy uzavírat v písemné formě,

· určitost smlouvy jako právního úkonu je zákonným předpokladem její platnosti,

· v průběhu plnění smlouvy musí probíhat rychlá a důsledná kontrola plnění a v případě

neplnění je třeba rychle a důsledně uplatňovat oprávnění porušení povinností druhou

smluvní stranou. [10]

3.2.2.2 Smluvní rizika

Shrnutí dvou typů rizik. První riziko – chyby vlastníka výstavby. Tyto chyby jsou způsobeny při

zadávání smluvních podmínek. Nejčastější chybou bývá špatná definice rozsahu. To má za

následek vytvoření víceprací, změnových listů a dále narušení termínu výstavby (natažení

termínu výstavby dodavatelem, bez možnosti vyměření penále). Vícepráce jsou práce nebo

dodávky, které nejsou zapsány v rozsahu smluveného předmětu plnění a které musí vlastník

výstavby zaplatit nad rámec ceny zapsané ve smlouvě. Druhá nejčastější chyba je zapsání

špatného smluvního termínu. Tohle riziko roste s počtem dodavatelů při výstavbě. Druhé riziko –

chyby dodavatele, které se nejčastěji týkají nesplnění termínu, rozsahu dodávky či sníženou

kvalitou provedené práce. Tyto rizika jdou snížit vytvořením co nejpodrobnějším definování

předmětu a rozsahu díla. Příklad prvního rizikového jevu je, kdy dodavatel splní smlouvu, ale

z důvodu špatně stanovených podmínek dojde k nežádaným účinkům. Příkladem druhého rizika

je, že dodavatel nedodrží vhodně stanovené podmínky. Riziko prvního typu můžeme eliminovat

zvolením dodavatelského systému a u rizik druhého typu kvalitně připravenou smlouvou.

Obecný přehled smluvních rizik a jejich snížení nám ukazuje tabulka. [4]
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Obr. 4: Tabulka smluvních rizik ([4]; s. 147)

Typy smluv vyskytující se ve stavebnictví

Smlouvy uzavírané ve stavebnictví se většinou řídí právními předpisy státu, v kterém je daný

projekt realizován. V České republice se řídí českým právem, obchodním zákoníkem č.

513/1991 Sb. Tímto zákonem se řídí, pokud jsou oba smluvní partneři zapsáni v obchodním

rejstříku. Jestliže je aspoň jeden obchodní partner fyzická osoba, potom se smlouvy řídí

občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. V obchodním zákoníku je vymezeno několik typů smluv.

Pro výstavbu jsou dány tři.

• Smlouva o dílo §536-565 z. č. 513/1991

• Mandátní smlouva §566-576 z. 513/1991

• Kupní smlouva §409-488 z. č. 513/1991

Smlouva o dílo – je zde uveden zhotovitel (dodavatel) a zavazuje se, že provede nové věci

uvedené jako dílo, které v okamžiku podpisu smlouvy neexistuje. Vlastník se zavazuje po

vybudování výše popsaného díla toto dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli sjednanou cenu.

Tato smlouva se používá mezi generálním dodavatelem a subdodavatelem.
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Mandátní smlouva – mandatář se zavazuje provést pro mandanta dopředu smluvenou činnost.

Mandant dává mandatáři skrze tuto smlouvu plnou moc pro zastupování při jednání s třetí

stranou (subdodavatelé, úřady). Tato smlouva se zřizuje mezi vlastníkem a manažerem projektu.

V mandátní smlouvě musí být přesně dáno na jaké případy je plná moc sepsána.

Kupní smlouva – zde vystupuje kupující a prodávající. Kupující kupuje od prodávajícího věc,

která již existuje při podpisu smlouvy. Používá se při nákupu materiálu nebo zařízení od

dodavatele. Je nezbytné uvést, že obchodní zákoník zahrnuje povinná ustanovení, která nemůže

smlouvu změnit. Pokud bychom tuto změnu uskutečnili, tak se smlouva stává neplatnou.

Povinná ustanovení jsou uvedena v § 263 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Jestliže by

jednou smluvní stranou byla zahraniční společnost, mohou si strany domluvit, jakým právem se

bude smlouva řídit. Zahraniční právní systémy neznají naše označení smluv, jako je smlouva o

dílo. Smlouvy na dodávku jsou uváděny pod obecným typem, anglicky contract nebo agreement.

[5]

3.2.3.1 Smlouva s pevnou cenou

Tato smlouva se vyskytuje u zakázek, kde je předmět plnění před podpisem dostatečně znám.

Předmět smlouvy je určen buď funkcí (u technologických zařízení) nebo výčtem (u

samostatných zařízení). U technologických zařízení je dodavatel nositelem know-how. Uvnitř

určených hranic dodávky je nezbytné sestavit základní technologické schéma se všemi nutnými

aparáty a určit pevnou cenu. Jestliže by nebyly dodrženy garantované hodnoty produktů, lze ve

smlouvě žádat opravení jednotky ze strany dodavatele, přičemž tuto opravu financuje samotný

dodavatel. U samostatných budov pevná cena zůstane, jestliže se nezmění zadávací dokumentace

nebo výkaz výměr. Pokud by změna nastala, potom se ocení dle výkazů výměr. To mívá za

následek zvýšení ceny. Čím je podrobnější výkaz výměr, tím je pravděpodobnější, že finální

cena bude jiná a generální dodavatel bude žádat vícenáklady za vícepráce. Při použití výkazů

výměr je možné zredukovat vícepráce, pokud v poptávce žádá kontrola výkazů výměr po

dodavateli podle zadávací dokumentace a ve smlouvě zadávací dokumentace nadřadí nad výkaz

výměr. Zhotovené podrobné výkazy výměr zlehčují porovnání nabídky, ale jestliže je to jediná

možnost zadání rozsahu prací, potom pokaždé hrozí změna pevné ceny v průběhu výstavby. [5]

3.2.3.2 Smlouva s cenou podle jednotkových cen a provedených prací

Se smlouvou s cenou podle jednotkových cen a provedených prací bývá uzavřena za zakázce,

kde není znám rozsah na začátku prací a nemůžeme tento rozsah stanovit i v průběhu prací.

Nejčastěji ve stavebnictví, se tento typ smluv aplikuje u liniových staveb, kde rozsah prací závisí

na geologických poměrech. Při podpisu smlouvy si smluvní strany dohodnou podrobné
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jednotkové ceny na všechny předpokládané práce. Cenu stanoví rozsah prací a určených

smluvních jednotkových cen. Generální dodavatel s tímto typem smlouvy nenese žádné riziko

ani riziko se špatným odhadem rozsahu prací. Pro vlastníka je nutné mít odbornou skupinu lidí

pro kontrolu plateb dodavatele z důvodu náročné výstavby. Smlouva musí být uzavřena na

výskyt všech přípustných možností, které by mohly v průběhu výstavby nastat. Při sestavení

takovéto smlouvy nejsou důležité zákony, ale zkušenosti zadavatele s obdobným typem

výstavby. Pro sestavení smlouvy se užívají dvě varianty. První varianta je vytvoření jedinečné

smlouvy pro každou stavbu. Jako podklad slouží vzor smlouvy, který se upraví na dané

podmínky. Smlouva zahrnuje jak právnickou část, tak i část technickou. Výhodou je

jednoduchost, každý jev je uveden jenom na jednom místě. Nevýhoda může být v tom, že pro

každou stavbu máme jinou smlouvu. Druhá možnost k sestavení smlouvy pochází ze sepsání

všeobecných podmínek, které platí obecně pro každou stavbu. Rozdílnosti staveb jsou zahrnuty

do části s pojmenováním zvláštní podmínky. Smlouva není tak rozsáhlá, jenom nám říká, z

kterých částí se skládá a jaké jsou jejich platnosti. Všeobecné podmínky FIDIC (Fédération

Internationale des Ingénieurs – Conseils) jsou příkladem uznávaných podmínek, které se hojně

používají při mezinárodních smlouvách. Veliké plus tohoto přístupu je jednotnost všeobecných

podmínek pro všechny stavby a nevýhodou je nepřehlednost smlouvy a složitá a zjištění platného

ustanovení. Následnost priorit platnosti těchto smluv:

• smlouva,

• zvláštní podmínky,

• všeobecné podmínky,

• technické přílohy.

Realizace stavby

3.2.4.1 Stavební práce

V praxi se nejčastěji dělí stavební práce do dvou skupin podle třídníku stavebních konstrukcí a

prací (TSKP), a to na práce hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV)

Rozdělení stavebních prací dle TSKP

Práce HSV 1 - zemní práce; 2 - zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin; 3 - svislé a

kompletní konstrukce; 4 - vodorovné konstrukce; 5 – komunikace; 6 - úpravy povrchů, podlahy a

osazování otvorů (okna, dveře); 8 - trubní vedení; 9 - ostatní konstrukce a práce, bourání
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Práce PSV (skupina stavebních dílů 7) 71 – izolace; 72 - zdravotně technické instalace; 73 -

ústřední vytápění; 74 – silnoproud; 75 – slaboproud; 76 - konstrukce ostatní; 77 – podlahy; 78 -

dokončovací práce; 79 - ostatní konstrukce a práce PSV.

Na dobu výstavby má hlavní vliv vzájemná návaznost stavebních prací, neboť nelze většinu

stavebních prací provádět souběžně. Zahájení spočívá v provedení hrubé terénní úpravy, které se

týkají odstranění trvalého porostu a skrývky ornice. Následně se provádí výkop jam a rýh pro

základové konstrukce dané stavby. Dále následuje provedení odvodnění z drenážních trub a

provedení základů, které se musí opatřit hydroizolací. Pokračuje se s provedením tzv. hrubé

stavby (nosné konstrukce). Zastřešení objektu ve výstavbě je důležitým krokem z důvodu

povětrnostních podmínek. Příčky jdou realizovat až po dokončení nosných konstrukcí

jednotlivých pater. Hrubá stavba může být v zimních měsících nechána bez tepelné izolace.

Tímto nastane dokonalé dotvarovaní a nehrozí tím budoucí reklamace. Po dokončení veškerých

hlavních konstrukcí lze realizovat práce PSV tzn. TZB rozvody a osazení výplní otvorů. Dále je

možné začít omítat vnitřní stěny, provádět obklady a podlah včetně zvukových a tepelných

izolací. V závěru se provádí fasáda na objektu a práce spojené s okolím objektu jako jsou

zhotovení komunikací a sadové úpravy. Výstavbu hrubé stavby je možné realizovat i v zimních

měsících, ale dochází k prodražení výstavby z důvodu nutnosti přidávání příměsí a přísad do

betonových a maltových směsí. Nezbytná je také ochrana proti promrzání nově zhotovených

konstrukcí. Dalším mínusem je značný pokles produktivity dělníků v zimních měsících a

všeobecně kratší den.

3.3 Proces přípravy z pohledu dodavatele

Ať už se jedná o soukromou či veřejnou zakázku, cílem dodavatele stavby je uspět se svou

nabídkou ve výběrovém řízení vypsaném soukromým dodavatelem, resp. v zadávacím řízení

veřejné zakázky, na základě čehož může být připravena a následně podepsána smlouva o dílo.

Teprve na základě této smlouvy je dodavatel schopen realizace stavebního projektu, ze kterého

mu v ideálním případě plyne zisk, který je hlavním cílem každého podnikatelského subjektu.

Klíčovým aspektem vedoucím k úspěšné realizaci stavebního díla je důmyslná a bezchybná

příprava jak ze strany investora, tak ze strany dodavatele. Případné zanedbání některé z těchto

činností může vést k výraznému prodloužení lhůty dokončení stavy a ke vzniku škod, jejichž

finanční vyčíslení může v konečné fázi výrazně ovlivnit celkovou plánovanou cenu projektu.

Pokud nebude ve smlouvě o dílo smluveno jinak, ze strany investora se jedná zejména o získání
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patřičných povolení a zajištění kvalitní projektové dokumentace, od které se celá realizace

odvíjí. Ze strany dodavatele je dle ([6], str. 102) proces přípravy rozdělen na následující činnosti:

• nabídková příprava,

• předvýrobní příprava,

• výrobní příprava a realizace.

Jednotlivé fáze se mohou v různých stavebních firmách lišit v závislosti na druhu a velikosti

zakázek a dále také na osobních zkušenostech jednotlivých firem. Nejčastější odlišností je

spojení některých činností v jeden celek.

Doba výstavby

Dobou výstavby se rozumí časový interval od počátku předání staveniště po samotné finální

dokončení stavby. Jako konečný bod výstavby u bytových a občanských staveb se považuje

kolaudační rozhodnutí, u technologických staveb je to konec montáže zařízení. Celková doba

výstavby závisí na jednotlivých profesích, kdy součet veškerých podílejících profesí dává dobu

trvání výstavby. Nástup jednotlivých profesí je určený. Doba trvání jednotlivých profesních

úkonů je omezena počtem nasazených dělníků, strojů a prováděnou technologií. Nikdy nelze

dosáhnout nulového času, i když zvýšíme počet pracovníků. Každý úkol má minimální délku

trvání, která udává počet dělníků a použitých nástrojů na výčet stavebních prací. Nasazený počet

dělníků se blíží k maximálnímu počtu, který zaručí efektivní vykonání daného obsahu stavební

práce. Do procesu výstavby vstupují také tzv. technologické lhůty nebo technologické pauzy.

Tyto lhůty není možné zkrátit nasazením většího počtu dělníků. Například u občanské výstavby

je nutná technologická přestávka 28 dní, kdy se čeká, než beton základů dosáhne požadované

pevnosti. U výrobních hal nebo specifických objektů, kde je předmětem zakázky montáž

určitého technologického zařízení je nezbytné předem informovat o lhůtě dodání dané

technologie. Komplikacím se předejde objednáním těchto technologických celků s časovým

předstihem. Na celkovou dobu výstavby mají vliv i jiné faktory, které se však promítají do

nákladů stavby, mezi nejčastější se uvádí: složitost výstavby, organizace výstavby, výše

investičních nákladů, rozměr výstavby, typ nosného systému, počet pracovníků a mechanizace

podílející se na výstavbě, roční období ve kterém se výstavba realizuje, technologické postupy

výstavby, počet subdodavatelů, použité materiály na stavbu, stupeň seskupení technologie do

předvýrobních a předmontážních celků. Lhůta výstavby je uvedená ve smlouvě mezi investorem

a generálním dodavatelem. U některých smluv jsou určeny dílčí lhůty výstavby, ve kterých je
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určen časový úsek, kdy má být daná etapa výstavby dokončena. Jestliže nebudou tyto lhůty

dodrženy, vyhrazuje si investor právo penalizací za nedodržení smlouvy.

3.4 Nabídková příprava dodavatele

Hlavním cílem této fáze stavební přípravy je sestavit takovou nabídku, která povede k

úspěšnému získání zakázky, sjednání podmínek a následně i podpisu smlouvy o dílo mezi

investorem a dodavatelem stavby. Úspěch nabídek je pro firmu hlavní prioritou, jelikož je to

jedna z předních možnosti vedoucí k obstarání finančních prostředků.

Prvním krokem k sestavení nabídky je převzetí podkladů od soukromého dodavatele. Jelikož

musí být obvykle nabídka zpracována ve velmi krátkém čase, spolupracuje na jejím vytvoření

několik zaměstnanců. Na základě těchto podkladů provádí firma množství činností, které vedou

k předání vytvořené nabídky investorovi. ([7], str. 102–107)

Ověřování rozsahu

Ověřování rozsahu je velmi důležitý proces, který probíhá během výstavby, kdy generální

dodavatel se subdodavateli realizují své specializované činnosti. U projekčních prací je cílem

získání daných povolení a nabití právní moci. Realizace výstavby je složitější, protože investor

uzavírá smlouvu s pevnou cenou s generálním dodavatelem. Na konci výstavby investor

prošetřuje, zda byla stavba realizována podle projektové dokumentace a jestli nebyl překročen

rozpočet stavby. Během výstavby se kontroluje kvalita provedení, ale nekontroluje se množství

použitého materiálu, protože se většina staveb realizuje za pevnou cenu. Jestliže investor uzavře

smlouvu s pevnými jednotkovými cenami a volným rozsahem s generálním dodavatelem, je

nutné u každé položky kontrolovat množství použitého materiálu. Součet veškerých dílčích

položek dává celkovou cenu stavby. Tento typ smlouvy a model výstavby je často používán v

Německu. Tato skutečnost je dána u staveb, u nichž se rozsah prací špatně odhaduje např. u

zemních prací. Vždy je důležité ověřit dokončení stavby bez ohledu na to jaká je smlouva.

Pokaždé musí být splněn výsledek, který je stanoven ve smlouvě. [8]
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3.5 Základní pojmy

Stavební pozice a povinnosti účastnící průběhu výstavby

3.5.1.1 Investor

právnická nebo fyzická osoba, z jejichž zdrojů se stavba financuje a která zpravidla zabezpečuje

její přípravu a realizaci. Investor se zpravidla stane majitelem nebo uživatelem stavby, ve vztahu

k dodavateli vystupuje v roli odběratele či objednatele.

3.5.1.2 Generální dodavatel (zhotovitel)

právnická nebo fyzická osoba, která je pověřená provedením prací a zajišťuje dodávku stavby.

3.5.1.3 Subdodavatel

právnická nebo fyzická osoba, která je hlavním dodavatelem stavby pověřena provést

specifikovanou část prací na zakázce.

Stupně projektové dokumentace

Projektová dokumentace je dělena dle jejího využití. Je dělena fází výstavbového projektu

(dokumentace přípravná, dokumentace souborného řešení projektu, dokumentace realizační,

dokumentace skutečného provedení stavby), podle příslušnosti k jednotlivým veřejnoprávním

zřízením podle stavebního zákona nebo podle účastníků výstavby (dokumentace zadávací,

dokumentace pro provedení stavby, dokumentace dodavatelská, dokumentace provozní) ([7], str.

93). Stavební zákon závazně člení stupně dokumentace v závislosti na tom, k jaké fázi výstavby

se určitý stupeň vztahuje. Jednotlivé požadavky jsou popsány v přílohách vyhlášky č. 499/2006

Sb. O dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah a obsah jednotlivých stupňů dokumentací a

jednotlivé způsoby posuzování a povolování staveb.

3.5.2.1 Dokumentace pro stavební povolení

Přílohou č. 5 vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb je rozsah a obsah projektové

dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo

pro vydání stavebního povolení. Tento stupeň dokumentace je tím posledním, který má investor

ze zákona povinnost vypracovat, pokud se jedná o stavební zakázku v soukromém sektoru. Tato

dokumentace je členěna do částí A–E, které musí každá vydaná dokumentace obsahovat s tím, že

přesný rozsah jednotlivých částí má být přizpůsoben druhu a významu stavby. Tato dokumentace

má prakticky stejnou strukturu jako dokumentace pro územní rozhodnutí, avšak některé části

jsou požadovány vypracovat podrobněji. Členění vypadá následovně.
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A. Průvodní zpráva

Tato zpráva obsahuje především identifikační údaje o stavbě, žadateli a zpracovateli

dokumentace. Dále musí obsahovat údaje o řešeném území, členění stavby na jednotlivé objekty,

číselné informace jako jsou obestavěný prostor, zastavěná a užitná plocha a také provedené

průzkumy.

B. Souhrnná technická zpráva

V technické zprávě se řeší charakteristika území a konkrétního stavebního pozemku, popis

stavby včetně urbanistického a architektonického řešení, popis jednotlivých stavebních objektů

včetně konstrukčních a materiálových charakteristik, požárně bezpečnostní řešení, hygienické

požadavky, napojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, popis vlivu stavby na okolí a

životní prostředí a také jsou zde vypsány zásady organizace výstavby. Zásady organizace

výstavby jsou jednou z částí, která se zpracovává podrobněji nebo v nižších stupních

dokumentací. Zejména se řeší napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu,

ochranu okolí staveniště, zábory veřejného prostranství, postup výstavby, plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práce atp.

C. Situační výkresy

Tyto výkresy řeší především vztah k širšímu okolí stavby v dostatečném měřítku, jednotlivé

rozestupy mezi stavebními objekty, hranice jednotlivých pozemků a na nich stojících staveb,

popř. zakreslení do příslušné katastrální mapy.

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

V této části se nachází podrobné výkresy a technické zprávy jednotlivých stavebních objektů,

inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení, a to z různých hledisek.

Zejména architektonické a stavebně konstrukční řešení stavby, požárně bezpečností řešení a také

podrobné popisy různých technických a technologických zařízení.

E. Dokladová část

Poslední součástí tohoto stupně dokumentace jsou různá vyjádření dotčených orgánů a osob,

stanoviska vlastníků přilehlých komunikací a také energetické průkazy.
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3.5.2.2 Dokumentace pro provedení stavby

Dalším a vyšším stupněm projektové dokumentace po dokumentaci pro stavební povolení je

dokumentace prováděcí (někdy nazývána realizační). Dokumentace obsahuje projekt

jednoznačně určující závazní požadavky na jakost, množství a charakteristické vlastnosti

stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby. Tento stupeň

dokumentace není dle stavebního zákona nijak vyžadován, v případě však, že se jedná o zakázku

veřejnou, je legislativně požadován zákonem o veřejných zakázkách jako součást zadávací

dokumentace. [7]

Přesný obsah a rozsah je opět popsán ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., tentokrát v příloze č. 6. Tento

stupeň dokumentace podrobněji rozpracovává dokumentaci pro stavební povolení, má stejné

členění, ale řeší případné nejasnosti a nepřesnosti včetně detailů, řeší jednotlivé použité

materiály a obsahuje výkaz výměr. Tato dokumentace slouží odborně způsobilému dodavateli

k realizaci stavby, objektu nebo zařízení. [10]

3.5.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby

Součástí každé realizované stavby je vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

(DSPS) a to vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na

kterou se dokumentace předává. U zakázek malého rozsahu se jedná zejména o dokumentaci

skutečného provedení s předáním dokumentace inženýrských sítí příslušným správcům. U

zakázek většího rozsahu se jedná například o skutečné provedení svislých a vodorovných

konstrukcí, výtahových šachet, fasádních a konstrukčních prvků atd. Dokumentace skutečného

provedení je vždy ověřena razítkem a podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Přesný obsah a rozsah je opět popsán ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., tentokrát v příloze č. 3. [11]
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3.6 Metodika práce

Při teoretické části diplomové práce jsem čerpal ze stavebních vyhlášek, internetových stránek,

článků zabývajících stavebním oborem a literaturou.

V aplikační části práce byla metodikou práce působení na zakázce výstavby haly Schwan

Cosmetics v Českém Krumlově. Působení probíhalo ve společnosti Strabag a.s., kde pracuji jako

technik přípravy staveb. Při výběru subdodavatelů probíhala metoda sběru dat cenových nabídek.
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4 Praktická část

4.1 Strabag a.s.

Strabag a.s. je technologický koncern, který působí ve všech oblastech stavebního průmyslu.

Společnost patří mezi nejvýznamnější dodavatele stavebních služeb ve střední a východní

Evropě. V Evropě koncern zaměstnává více jak 73 000 pracovníků a v současné době provádí

výstavbu projektů ve více než 50 zemích světa.

V České Republice se společnost dělí na odvětví silničního stavitelství, pozemního a

inženýrského stavitelství a ostatní stavební odvětví. Divize Strabag a.s. patří do výkonné části Jih

a Východ. Na českém trhu působí od roku 1991. Tento operativní segment obsahuje dvě direkce

pozemního inženýrství a tři direkce v oblasti dopravního stavitelství.

Obr. 5: Organizační struktura Strabag a.s. v České Republice. (Zdroj: vlastní)

Charakteristika role přípraváře ve stavební firmě

4.1.1.1 Vypracování harmonogramu stavby a plánování zdrojů

V rámci přípravy se přebírá harmonogram stavby, který ve fázi nabídky vypracovalo kalkulační

oddělení. Není-li harmonogram stavby k dispozici, musí ho vedení stavby/projektu vypracovat

na základě pracovní kalkulace, a to podle potřeby nebo dle zadání např. v podobě sloupcového

grafu, diagramu znázorňujícího čas a vzdálenost, liniového grafu nebo síťového grafu. Na

základě stanovovaného plánování průběhu stavby je přitom třeba vedle termínů také zjistit
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kritickou cestu a doby rezervy a zapracovat je do harmonogramu stavby. Dále je třeba

zaznamenat všechny milníky, které se týkají objednatele, jako je např. předání stavebního

pozemku, předání výkresů, kontrolní období atd. Vypracovaný harmonogram stavby se předává

objednateli jako základ pro pozdější prosazování stavebně-provozních nároků z možných

odchylek výkonů, a není-li již součástí smlouvy, měl by být dle možností sjednán jako závazný

smluvní základ.

Harmonogram stavby slouží ke koordinaci a kontrole všech aktivit sloužících dosažení řádného a

bezproblémového průběhu stavby s cílem dodržet plánovaný termín dokončení projektu. Řízení

efektivního průběhu stavby je umožněno důsledným plánováním termínů. Za tím účelem se

provádí pravidelné porovnávání mezi plánovanými a skutečnými termíny realizace, aby bylo

možné okamžitě zahájit potřebná opatření vyplývající z odchylek od termínů.

Během realizace stavby je harmonogram stavby přizpůsobován vzniklým nutnostem (např.

dodatečné nebo změněné výkony, omezení, špatné počasí atd.) a je pravidelně porovnáván se

smluvně dohodnutým harmonogramem stavby, popř. s harmonogramem stavby předaným

objednateli. Odchylky jsou odpovídajícím způsobem dokumentovány. Na bázi pracovní

kalkulace plánuje vedení stavby/projektu také efektivní nasazení zdrojů, hlavně strojů a

personálu. Plánování pro konkrétní projekt zahrnuje kvantitativní a funkční nasazení potřebných

zdrojů. [9]

4.1.1.2 Nákup – výběr subdodavatelů a dodavatelů materiálu

Pro poptávky subdodavatelů a dodavatelů je třeba zapojit oddělení přípravářů s jejich

zkušenostmi a aktuálními znalostmi trhu. Vedení stavby/projektu a oddělení přípravářů se po

získání zakázky dohodnou a rozdělí si úkoly a stanoví interní a externí způsoby komunikace.

Přitom je třeba m. j. vyjasnit tyto body:

• zachování nebo změna rozdělení dle kalkulace ohledně vlastního výkonu,

výkonu koncernových společností a subdodavatelů nebo partnerů v případě

sdružení nebo projektové společnosti,

• vyžádání dalších nabídek pro výkony subdodavatelů a dodávky materiálu na

doplnění již předložených nabídek z fáze nabídky,

• plánovaná doba realizace výkonů subdodavatelů a dodávek materiálů

(harmonogram zadávání subdodávek),

• kontrola jednoznačného definování všech materiálů a případně odsouhlasení

s objednatelem,
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• ověření možných alternativních výkonů a materiálů,

• respektování rámcových smluv při vystavení objednávek.

Úseku nákupu jsou předány hraniční hodnoty potřebné pro zadávání a pro nákup výkonů

subdodavatelů a materiálu, jsou s ním projednány a na základě tohoto projednání jsou společně

stanoveny cíle pro zadávání subdodávek. Cílem nákupu je zajištění výkonů subdodavatelů a

materiálů pro projekt v odpovídající kvalitě a termínech a dle zásady hospodárnosti. [9]

4.1.1.3 Porovnání nabídek subdodavatelů a dodavatelů materiálu

Po příchodu nabídek subdodavatelů pro jednotlivé druhy činností a řemesel a nabídek materiálu

jsou nabídky porovnány a vyhodnoceny pomocí cenového zrcadla. Přitom je třeba dbát také na

možná omezení, popř. vlastní předpoklady subdodavatelů a dodavatelů. V závislosti na zadáních

dotčené organizace je ve výjimečném případě přípustné také jednoduché, nedokumentované

porovnání cen.

Vedle ekonomické kontroly a porovnání s předpoklady kalkulace a nabídkami konkurence je

nutno provést také technické prověření nabídky. Případně je třeba zjistit, popř. vyjasnit nápadné

ceny nabídky a před jednáním o smlouvě ověřit jejich věrohodnost na základě prověření

rovnocennosti nebo vlastních kalkulací.

Cenové zrcadlo obsahuje v přehledné podobě porovnání došlých nabídkových cen a porovnání s

kalkulací a se stanovenými hraničními hodnotami pro zadávání, popř. s cílem zadání subdodávek

a dodávek materiálu. Cenové zrcadlo je vypracováno v kalkulačním programu nebo v programu

tabulek pro kalkulace (např. Excel) a obsahuje tyto údaje:

• název projektu, firemní kód, nákladové středisko,

• druh činností a řemesel, popř. skupina materiálu,

• hraniční hodnoty pro zadávání/rozpočet včetně základů výpočtu,

• cíl zadání,

• položka výkonu včetně množství a měrné jednotky,

• jednotkové náklady dílčích prací (JNDP),

• nabídky interních a externích subdodavatelů, popř. dodavatelů,

• slevy,

• skonto/splatnost.

Na základě cenového zrcadla se provádí výběr předkladatelů nabídek pro následná jednání.
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4.1.1.4 Ověření osvědčení subdodavatelů a dodavatelů materiálu

Včas před jednáním o zadání subdodávky je třeba si od subdodavatelů a dodavatelů vyžádat

potvrzení a osvědčení potřebná dle příslušných národních specifických požadavků jako např.:

• potvrzení o bezdlužnosti za účelem vyjasnění,

• odvrácení ručení objednatele,

• potvrzení zdravotních pojišťoven a úrazových pojišťoven

• potřebná prohlášení jako např. potvrzení finančního úřadu o včasném placení daní a

poplatků atd. a zkontrolovat je.

Totéž platí pro prokázání pojištění zákonné odpovědnosti.

Kromě toho jsou od předkladatelů nabídky vyžadovány dokumenty o oprávnění k provádění

živnosti, popř. druhu činností a řemesel, výkonnosti a prokázání technické kvalifikace

(osvědčení způsobilosti), které je rovněž třeba zkontrolovat.

Požadované podklady v každém případě předkládají firmy, které jsou vybrané, popř.

naplánované pro následná jednání o smlouvě. Dále je třeba také prověřit bonitu1 těchto firem.

Obecná administrace, potvrzení subdodavatelů a dodavatelů by měla být zajištěna

prostřednictvím centrální databáze, k níž mají přístup všechny osoby zúčastněné v procesu

nákupu. Tak budou v celém koncernu k dispozici obsáhlé informace o subdodavatelích a

dodavatelích, včetně aktuálních hodnocení a záznamů o blokaci, aby mohly být zohledněny při

budoucím udělování zakázek. [9]

4.1.1.5 Konání jednání o zadání subdodávky a vypracování návrhu zadání subdodávky

S firmami vybranými dle seznamu předkladatelů nabídky jsou vedena jednání o zadání

subdodávky. Tato jednání jsou vedena zásadně osobně, v případě nepatrného objemu zakázky se

mohou konat také telefonicky/elektronicky. Jednání vede zpravidla přípravář společně s vedením

stavby, jelikož jsou zde projednávána a diskutována také podstatná technická témata, popř.

otázky týkající se průběhu projektu. Rovněž je třeba projednat a objasnit možná omezení v

nabídce, popř. vlastní předpoklady subdodavatelů a dodavatelů. Podmínky a smluvní rizika ze

stavební smlouvy s objednatelem je třeba pokud možno převést na subdodavatele a dodavatele.

Případně je třeba projednat a vyjasnit nápadné nabídkové ceny.

1 Bonita – schopnost firmy splácet závazky
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Je třeba využít známých hodnocení subdodavatele nebo dodavatele v souvislosti s realizací

dosavadních zakázek, aby bylo možné zabránit rozpoznaným problémům při opětovných

smluvních vazbách, popř. provést odpovídající hodnocení rizik. V rámci jednání je zejména třeba

věnovat se negativně hodnoceným aspektům. Dosavadní hodnocení se vykazují v návrhu zadání

subdodávky a případně se uvádějí a hodnotí rizika, k nimž je třeba přihlédnout.

Výsledek jednání je zdokumentován protokolem z jednání stanoveným organizací. Výsledek

jednání a součásti smlouvy (přílohy, cenové nabídky atd.) a smluvní podmínky je třeba důkladně

vyplnit a v souladu s pokyny pro vyplňování zaznamenat co nejpodrobněji a bez rozporů, aby

mohla být zakázka udělena pouze na tomto základě.

Protokol z jednání o zadání subdodávky (subdodávek), aktualizované cenové zrcadlo a

hodnocení předložených a ověřených potvrzení, prohlášení, osvědčení a dokladů referencí tvoří

základ pro návrh zadání subdodávky. V cenovém zrcadle musí být jednoznačně označen

výsledek jednání s předkladatelem nabídky a návrh dodavatele, kterému má být zadána zakázka,

a porovnání s ostatními předkladateli nabídek a s vypočtenou hraniční hodnotou pro zadání

subdodávky a stanoveným cílem pro přijetí rozhodnutí o zadání subdodávky.

Návrhem zadání subdodávky je se zdůvodněním dokumentováno, která firma má získat zakázku

a jaké jsou na výběr alternativy. Dle příslušných platných koncernových pravidel o koncernové

interní spolupráci jsou v případě stávajících koncernových zdrojů přednostně vzaty v potaz

koncernové firmy.

V případě nedostatečného krytí (negativního) zadání subdodávky je třeba na základě pravidel

organizace informovat příslušný management. Na základě předepsaného principu kontroly čtyř

očí je zajištěno transparentní, spravedlivé a neutrální zacházení se subdodavateli a dodavateli.

V případě podstatných pozitivních nebo negativních odchylek vůči výchozím hodnotám v

kalkulaci je navíc třeba informovat úsek kalkulace, aby mohly být získané poznatky zohledněny

u budoucích nabídek. [9]

4.1.1.6 Zadání zakázky subdodavatelům a dodavatelům materiálu

Po schválení návrhu zadání subdodávky následuje písemné udělení zakázky vybraným

subdodavatelům a dodavatelům. Při udělení zakázky se rozlišuje mezi formálním udělením

zakázky, potvrzujícím dopisem a potvrzením zakázky dodavatelem.

Udělení zakázky se provádí na základě právně závazné nabídky (např. dle podepsaného

protokolu z jednání s lhůtou vázanosti na nabídku) a během lhůty vázanosti vede přímo k



24

uzavření právně závazné smlouvy mezi smluvními partnery. Pokud k tomu pověřený

subdodavatel nebo dodavatel zašle potvrzení zakázky, je třeba vůči této formě vznést námitku,

aby se případné vzniklé odchylky z potvrzení zakázky v žádném případě nestaly obsahem

smlouvy. Platná je výlučně smlouva uzavřená formou udělení zakázky (přijetí nabídky). Byla-li

nad rámec právně závazné nabídky uzavřena další ústní ujednání, je třeba neprodleně

dokumentovat v potvrzujícím dopise (např. „obchodním potvrzujícím dopisem“) a zaslat druhé

straně jednání. Jako projev prokazatelného uznání dodatečných ujednání musí být potvrzující

dopis podepsán druhou stranou. V případě odmítnutí dodatečných ujednání je nutno v každém

případě vznést proti potvrzujícímu dopisu námitku, jelikož se bez vznesení námitky stává právně

platným. [9]

Budou-li na doplnění k právně závazné nabídce uzavřena další ústní ujednání, která budou

poprvé písemně zachycena v udělení zakázky, je potřebné potvrzení zakázky dodavatelem, aby

vznikla právně závazná smlouva a byl prokazatelný souhlas dodavatele. K potvrzení zakázky

dochází buď podepsáním udělení zakázky, separátním potvrzením zakázky, nebo také

konkludentním chováním dodavatele (zahájením prací na staveništi). V případě podepsaného

potvrzujícího dopisu i v případě potvrzení zakázky dodavatelem vzniká právně závazná smlouva

až tehdy, jsou-li odstraněny všechny námitky. Jelikož v těchto případech dostává dodavatel

nabídku smlouvy, kterou by také mohl odmítnout, je vhodné se tomuto postupu vyhnout. [9]

Zadávání zakázky, popř. udělení zakázky se zásadně provádí písemně na základě příslušných

platných standardních formulářů smlouvy, jelikož by v případě smluv uzavřených pouze ústně

nebo telefonicky, mohl v důsledku absence průkazných podkladů snadno vzniknout spor o to,

zda a s jakým obsahem byla uzavřena smlouva. Smlouvy se podepisují dle v koncernu zakotvené

zásady kontroly čtyř očí v souladu s pravidly podepisování. Dokumentace k zakázce se zásadně

zasílá poštou. Předkladatelům nabídky, kterým nebyla udělena zakázka, se ze zdvořilosti zasílá

odmítnutí písemně. [9]

Objednávání (výzvu k dodání) produktů, materiálů a dílů zajišťuje vedení stavby/projektu.

Rámcové smlouvy vyjednává přípravář a informuje o nich operativní organizační jednotky. V

závislosti na příslušných ustanoveních v organizacích vyjednává přípravář nad rámec rámcových

smluv také ceny, vztahující se k projektu. Po zadání zakázky jsou příslušné výkony

subdodavatelů s přidělenými kódy druhu nákladů zapracovány do aktuální pracovní kalkulace.

To platí i pro výkony zadávané v rámci koncernu. Pokud jsou materiály kalkulované ve

výrobcích, a nikoli pomocí druhů nákladů, je třeba dbát na to, že musejí být přiřazeny

odpovídajícím druhům nákladů. [9]
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4.1.1.7 Vyžádání ručení/garancí od subdodavatelů a dodavatelů materiálu

Ručení/garance2 sjednané se subdodavateli a dodavateli pro fázi realizace musejí subdodavatelé

a dodavatelé předložit v podobě a v termínu dle smluvních ujednání, popř. je od nich musí

vedení stavby vyžádat a po předložení zkontrolovat, zda jsou v souladu se smlouvou.

Pro vystavení záruk musejí být používány vzorové texty. Pokud mají být v jednotlivých

případech se subdodavatelem dohodnuta zvláštní ustanovení, je nutno si k nim předem vyžádat

souhlas. U záruk za splnění smlouvy a za záruky v případě reklamací je třeba zajistit možné

regresní nároky vůči subdodavatelům prostřednictvím odpovídající formulace textu smlouvy.

Takové regresní nároky mohou vyplývat mimo jiné z příslušných zákonných ustanovení o

odpovědnosti objednatele jako např. v případě, že subdodavatel neplatí nebo má nedoplatky

pojistného sociálního pojištění nebo pojistného zákonného úrazového pojištění nebo nedodržuje

pracovněprávní předpisy v rámci vyslání zaměstnanců. Stanovené vzorové texty již obsahují

odpovídající smluvní dodatek pro možné regresní nároky. Změna, popř. vyjmutí tohoto

smluvního dodatku není vzhledem ke značnému riziku odpovědnosti zásadně přípustná ani u

dlouholeté a prokazatelně bezproblémové spolupráce se subdodavatelem, a proto musí být v

odůvodněných jednotlivých případech zvlášť schválena příslušným managementem. Jako

alternativu k zárukám za splnění smlouvy a za záruky v případě reklamací lze také smluvně

sjednat zádržné v hotovosti. [9]

2 Záruky
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4.2 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přístavby haly A1 obsahuje funkční popis výkonů, charakteristiku a

kritéria výrobků a materiálů, které musí jednotlivé konstrukce a materiály splnit.

4.3 Popis budovy

Stávající budova stejně jako navrhovaná přístavba má nosný konstrukční systém kombinovaný

(stěnový a sloupový) ze železobetonu. Nový objekt je částečně zapuštěn do svažitého terénu.

Jeho podlahy navazují na výšky podlah stávající haly. Jedná se o budovu o čtyřech, resp. pěti

podlaží (1.PP, mezipatro, 1.NP, 2.NP, 3.NP – ustupující podlaží) s plochou zelenou střechou.

1.PP a mezipatro je částečně zapuštěné do terénu.

Sloupy budou založeny na základových patkách spřažených se základovou deskou po obvodě

pod nosnými zdmi budou základové pasy. Patky a deska budou vyztuženy vázanou výztuží z

oceli R10505, beton základové desky C30/37.

Suterénní zdivo bude izolováno XPS polystyrenem tl. 120 mm. Fasádní plášť budovy je částečně

prosklený s předsazenými clonícími ocelovými lamelami, zbytek pláště je tvořen

železobetonovou stěnou doplněnou o vrstvu izolace z minerální vlny v tl. 160 mm doplněnou o

předsazenou větranou fasádu z vlnitého plechu.

Kolem 1.NP je ze 3 stran navržen ocelový únikový balkon s pororošty. Kolem většiny obvodu

1.NP je navržena předsazená ocelová konstrukce s clonícími lamelami.  Střecha produkční haly

je řešena jako zelená s vegetační vrstvou, s tepelně izolační vrstvou z extrudovaného polystyrenu

a vodotěsnou izolací.

4.4 Smluvní vztah a rozpočet

Předmět smlouvy o dílo mezi investorem a generálním dodavatel byl přesně definován jako

realizace celého objektu složený z 12 objektů. Tyto objekty byly ve smlouvě řádně označeny a

bylo dané jasné pořadí.

Byla určena doba výstavby na 17 měsíců. Smlouva obsahovala i pevný rozpočet, na který

generální dodavatel vypracoval platební kalendář (fakturační plán). Hodnota smluvního rozpočtu

byla dohodnuta na částce 370 mil. Kč.
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Místo stavby

Stavba výrobní haly BAII se nachází v průmyslové zóně Českého Krumlova v areálu stávající

haly BAI. Staveniště je ze severní strany ohraničeno ulicí U Jitky a z jižní strany přiléhá stávající

objekt BAI.

Obr. 6: Letecký záběr na areál Schwan Cometics (Zdroj: mapy.cz)

4.5 Kalkulace položek

Kalkulování zakázky Schwan Cosmetics probíhalo v rámci dokumentaci pro stavební povolení.

Jelikož tato dokumentace nebyla potřebně detailně zpracovaná, při čerpání položek z rozpočtu

dochází k neúplnému vyčerpání, nebo dochází k výraznému přečerpání. Tato skutečnost je

redukovatelná pří výběrovém řízení na hlavního dodavatele stavby. Při podpisu smlouvy o dílo

s investorem je dán pevný rozpočet díla a kalkulace se již interně nedá změnit.



28

4.6 Výběr subdodavatelů

Výběr subdodavatelů ve firmě Strabag a. s. probíhá formou tendru. Průběh řízení viz obr.

Obr. 7: Průběh výběrového řízení subdodavatelů (Zdroj: vlastní)
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4.7 Výběr hlavního projektanta dokumentace pro provedení

stavby

Při výběru hlavního projektanta stavby bude předmětem poptávky kompletní provedení

dokumentace pro provádění stavby – DPS. Tato dokumentace bude obsahovat i dokumentaci

TZB, venkovních objektů, ploch a sítí (statickou část včetně armovacích výkresů). Do této DPS

budou zapracovány a koordinovány případné vstupy od jednotlivých profesí v průběhu výstavby,

které budou objednatelem předloženy nebo vstupy od dodavatelů jednotlivých částí díla (např.

interiérové prvky, domovní techniky). Dále bude požadováno kompletní provedení dokumentace

skutečného provedení stavby bez geodetické části, zařízení změny stavby před jejím dokončením

(včetně zpracování projektové dokumentace), zapracování a koordinace případných dílenských

dokumentací a další služby v rozsahu uvedeném níže. Dílo musí být provedeno v rozsahu dle

platné legislativy. Projekty musí respektovat české normy a eurokódy.

Podkladem pro provedení díla je předaná německá dokumentace zpracovaná společností JB

Architekten GmbH, na základě které bude vypracována DPS a dále projekt pro stavební povolení

od společnosti SP Studio s.r.o. Veškeré stupně projektové dokumentace musí být zpracovány

dvojjazyčně (v českém a německém jazyce) a budou předány objednateli v tištěné podobě v šesti

paré a 2x elektronicky na nosiči DVD ve formátu dwg. a pdf.

Předmětem díla a v ceně je i účast na kontrolních dnech a koordinačních schůzkách (předpoklad

1x týdně), spolupráce při kolaudaci, evidence a koordinace změn a správa projektové

dokumentace na úložišti poskytnutém investorem.

Celkově bylo poptáno deset ateliérů. Cenovou nabídku poslaly čtyři zástupci. Nejvýhodněji

vycházela už od první nabídky společnost BiB Architects s.r.o. s cenovou nabídkou na 6 900 000

Kč. Společnost BiB celkově splnila zadání a požadavky. Společnost Masak a Partner s.r.o.

nabídla cenu 14 150 000 Kč. Cenovou nabídku také podala společnost Obermayer Helika a.s.

s cenou 14 520 000 Kč a dále Atelier Rubicon s.r.o. s cenou 19 438 000 Kč. Atelier Rubicon

nabídl celý projekt v BIM technologii. Jelikož byl projekt stavby skoro totožný, jako

předcházející budova, byl postup projektovaní metodou BIM, který je výrazně dražší zamítnut.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost BiB Architects s.r.o s částkou 6 900 000 Kč.

Kalkulovaný náklad na pořízení hlavního projektanta stavby činil 6 635 000 Kč. Výběrové řízení

na výběr projektanta dokumentace pro provedení stavby skončilo výsledkem -265 000 Kč.
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4.8 Vnější konstrukce

Zemní práce

Dno stavební jámy leží z důvodu polohy ve svahu cca 6,50 – 7,00 m pod horní okrajem hotové

dokončené podlahy novostavby. V oblasti dojezdových prostorů výtahů leží dno hlouběji.

Je potřeba zajistit subdodavatele zajišťující zemní práce. Poptávka obsahovala základní výkresy

a byla rozeslána deseti společnostem. Předmětem poptávaných prací bylo zejména sejmutí

ornice, výkopové práce stavební jámy pro budovu, komunikace a pro staveništní jeřáby. Dále

výkopy pro veškeré inženýrské sítě a retenční nádrže, naložení a odvoz ornice a zeminy na

skládku, rovnání ornice a zeminy na skládce dle PD. včetně mezideponií na stavbě, zpětný zásyp

stavební jámy a rýh všech inženýrských sítí včetně hutnění, demontáž stávajících gabionových

stěn a komunikací včetně likvidace dle pokynů objednatele.

Dále bude součástí a v ceně díla sanace podloží dle předané projektové dokumentace, tj. výkop,

odvoz na skládku, mezideponie, výměna podloží a zpětný zásyp včetně dopravy a hutnění

materiálu. Předmětem díla a v ceně je i hutnění podloží, zkoušky zemin, provedení násypů ze

štěrkodrti 63-125 mm a násypů z hrubého kameniva a poplatek za uložení zeminy na skládce. Po

zhotoviteli budou požadovány následující doklady: protokoly hutnících zkoušek, dokladovou

část (vážní lístky) za likvidaci odpadu a uložení zeminy na skládky, geodetické zaměření

skutečně provedených výrobních figur a základové spáry pod objektem.

Cenovou nabídku poslalo sedm firem. Cenové nabídky ostatních firem většinou obsahovaly

nepřesné údaje a byly neúplné, resp. neobsahovaly ceny na celé dílo. Do finálního výběru se

dostaly firmy IRO Stavební, Akupi CB, Zempr Tábor a Trkovsky. Cenové nabídky jednotlivých

firem se nějak diametrálně nelišily. Nejlépe vyšla firma Trkovsky s cenou 10 374 000 Kč. Po

objasnění obchodních podmínek byla s firma Trkovsky podepsána smlouva o dílo v hodnotě

10 375 000 Kč.

Rozpočet v nulové kalkulaci byl 10 934 000 Kč.

Výsledek výběrového řízení na dodavatele zemních prací skončil v hodnotě + 559 000 Kč.

Monolitické konstrukce

Pro přípraváře je zasmluvnění monolitické konstrukce objektu jednou z nejobtížnějších věcí,

jelikož společnosti zabývající se montáží monolitických konstrukcí je v této době nedostatek.
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Je potřeba si před samotným výběrem ujasnit částku rozpočtu, která je na monolitickou část

připravena. Dále je tu možnost, celou monolitickou fázi rozložit na dílčí položky tzn. zajistit

dodávku betonu, uložení betonové směsi, dodávku ocelové výztuže, montáž výztuže a stavbu

bednění. Toto vše však obsahuje značné riziko v koordinace a kvalitě práce.

Bylo rozhodnuto poptat monolitickou konstrukci jako kompletní dodávku bez dodávky betonové

směsi. Beton bude poptán samostatně z důvodu zajištění nižších cen.

Předmět poptávky spočívá v provedení veškerých monolitických konstrukcí dle PD. Součástí

předmětu díla a v ceně je zejména:

• výroba, dodávka a montáž armatury včetně potřebných distancí, vázacích

prvků a dalšího pomocného materiálu, nezbytného ke správnému uložení

výztuže,

• ukládka betonové směsi včetně čerpání betonové směsi (dodávku betonu hradí

objednatel a zodpovídá za jeho kvalitu). Zhotovitel bude seznámen s

recepturou betonových směsí s ohledem na pohledovost, vodotěsnost, která je

vhodná pro provedení díla. Dále je zhotovitel povinen provádět kontroly

dodávaných betonových směsí (např. zkouška kuželem, výroba krychlí pro

krychelnou zkoušku),

• dodávka a montáž bednících prvků v množství, kvalitě a typu s ohledem na

požadovanou pohledovost betonových konstrukcí dle PD. a to včetně dodávek

a montáže veškerého pomocného materiálu, stojek, vzpěr atp.

• dodávka a montáž veškerých těsnících prvků pro správnou funkci systému bílé

vany (těsnící plechy, těsnění, montáž prostupů apod.),

• provádění stavebního zimního opatření (vyhřívání, vytápění, zakrývání

konstrukcí apod.),

• veškerá potřebná mechanizace, vyjma věžových jeřábů, které zajistí objednatel

• náklady na práce spojené s opatřeními BOZP.

Poptávka obsahovala statické výkresy stěn a stropů, resp. podlah. Celkově bylo poptáno okolo

15 firem. Cenovou nabídku poslalo šest firem. Firmy HOBS s.r.o. a TOBI TEAM a.s. neměly

kompletní cenovou nabídku a byly z výběrového řízení vyloučeny. Do druhého kola se dostaly

firmy Habex s.r.o. s nabídkou 71 000 000 Kč, Betwork s.r.o. s cenou 90 000 000 Kč., BBA s.r.o.

s cenou 50 000 000 Kč a Valme s.r.o. s cenou 46 000 000 Kč. Jednání probíhala pouze s firmami

BBA a Valme. Po ujasnění předmětu a obchodních podmínek byla požadována finální cena.
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Finální cena byla upravena firmou BBA na 48 754 000 Kč a firmou Valme na 43 754 000 Kč.

Firma Valme s.r.o. byla vybrána jako dodavatel monolitických konstrukcí a byla s firmou

podepsána smlouva o dílo v hodnotě 43 586 000 Kč.

Nulová kalkulace na monolit byla ve výši 55 000 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele

monolitických konstrukcí skončilo ve výsledku +11 414 000 Kč, kde však není započtena

betonová směs.

Betonová směs

Při poptávání byli dodavatelé transportbetonu seznámeni s recepturou betonových směsí dle PD.

s ohledem na pohledovost, vodotěsnost. Dále bude požadavkem povinnost provádět kontroly

dodávaných betonových směsí (např. zkouška kuželem, výroba krychlí pro krychelnou zkoušku).

Dalším požadavkem v poptávce je koordinace dodávek betonových směsí se firmou zajišťující

ukládku betonu do bednění, tak aby nedocházelo ke zpoždění termínů. Případné náklady za

čekací doby ze strany dodavatele betonové směsi bude účtována montážní firmě, která zajišťuje

ukládání betonové směsi. Za včasnou dodávku betonových směsí bude zodpovídat dodavatel

betonu. Bude požadováno dopravit beton na stavbu s minimální zbytkovou dobou

zpracovatelnosti (min. 45 minut). V případě využití záložní betonárny je tato hodnota snížena na

30 minut.

Byla poptána betonárna ČR Beton s.r.o., která se nachází v Českém Krumlově. Zhruba 2 km od

stavby. Dle výkazu výměr nacenila beton na 11 556 000 Kč. Cenová nabídka byla finální, a

protože se nejednalo o první spolupráci ČR Betonu s firmou Strabag a.s., tak byly dohodnuty

obchodní podmínky už v minulosti.

Cena kupní smlouvy byla sjednána na 11 556 000 Kč.

Při součtu cen firem Valme s.r.o. a ČR Beton s.r.o. byla výsledná částka 55 142 000 Kč.

Rozpočet v nulové kalkulaci na monolitickou část objektu byl 55 153 000 Kč.

Výběrové řízení týkající se monolitu skončilo ve výsledku + 11 000 Kč.
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Zdivo

V předvýrobní fázi je potřeba sehnat dodavatele zdícího materiálu. V Českých Budějovicích se

nalézají čtyři vhodné společnosti nabízející stavební materiály. Je poptáváno zdivo Porotherm

Profi 24 ve výměře 788 ks a dále bylo poptáno zdivo Porotherm Profi 17,5 a to celkově 13 216

ks. Dále v poptávce byly poptávány překlady v různé specifikaci viz příloha cenové zrcadlo 5.

Poptávka po materiálu byla poslána na všechny českobudějovické stavebniny.

V poptávce měly stavebniny na vypracování cenové nabídky týden. Všechny firmy tento termín

dodržely, a tak bylo možné srovnat cenové nabídky dle částky, jelikož všechny stavebniny měly

jasné zadání a jasnou specifikaci materiálu.

V cenovém zrcadle můžeme vidět jednotlivé jednotkové ceny. Pouze firma STAVMAT a.s.

dodala cenovou nabídku pouze kompletním dodání, bez určení cen jednotlivých položek. Po

prvním kole byli kontaktovány telefonicky obchodní zástupci jednotlivých stavebnin.

Telefonický rozhovor obsahoval požadavek na snížení ceny. Firma DEK a.s. a Pro Doma

nesouhlasila se snížením ceny a jejich cenová nabídka byla finální. Firma Izomat s.r.o. souhlasila

se snížením ceny za předpoklad upravení platebních podmínek. Požadovaly splatnost faktur do

60 dnů bez skonta. Firma STAVMAT také souhlasila se snížením ceny o 10 %. Firmy měly na

vypracování na finální cenové nabídky další týden. Po týdnu byly tyto nové cenové nabídky

zhodnoceny a výsledkem byla finální cena na zdící materiál. Firma STAVMAT dala finální cenu

379 000 Kč. Finální cena firmy Izomat s.r.o. byla 385 000 Kč. Při komunikaci s firmou Izomat

s.r.o. bylo sděleno, že nebyla vybrána jako dodavatel materiálu. Tato informace měla za následek

další snížení ceny. Finální cena firmy Izomat s.r.o. byla 375 000 Kč. Po informování společnosti

Stavmat o výsledku tendru, bylo sděleno firmou, že další snížení již není možné, a tak bylo

rozhodnuto o vítězné cenové nabídce společností Izomat s.r.o.

Výsledkem výběrového řízení byl rozdíl mezi pořizovací cenou materiálu a nulovou kalkulací

rozpočtu, kde tento tendr vyšel výsledkem + 347 000 Kč.

Obr. 8: Cihla Porotherm 24 (Zdroj: [12])
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Izolace stavby

Při výběru dodavatele protiradonové izolace bude v této části konstrukce kvůli úspoře tendrován

dodavatel izolačního materiálu a dodavatel montáže. Materiál bude poptáván celkově po sedmi

dodavatelů izolačního materiálu. Poptávána je fólie proti radonu a kompletní provedení

protiradonové izolace pod objektem (tj. pod základovou deskou a o izolování výtahových šachet

a prohlubní pod deskou) a na svislých stěnách pod terénem s vytažením nad terén. Součástí

předmětu díla a v ceně je i provedení veškerých detailů např. izolování prostupů skrz základové

konstrukce a stěny. Zpětně byly obdrženy cenové nabídky, ale nikoli od všech poptaných firem,

nýbrž pouze od tří dodavatelů.

Po odeslání poptávky se zjistilo, že je spatně spočtená výměra protiradonové izolace. Firma

Protocol s.r.o., která zpět poslala cenovou nabídka v hodnotě 1 028 000 Kč, však již byla

neochotná přepočítávat výkaz a konstatovala, že její cenová nabídka je již finální. Ostatní

poptané společnosti ochotně přepočítaly výměry. Firma Izofol s.r.o. nabídla cenu na dodání a

montáže v hodnotě 1 601 000 Kč. Při obdržení nabídky byla tato firma vyzvána ke snížení ceny,

jelikož předpokládaný náklad byl 1 151 000 Kč. Firma snížila cenu zhruba o 100 000 Kč.

Poslední cenová nabídka od firmy Omega izolace s.r.o., byla od začátku nejvýhodnější, a proto

byla s firmou Omega zahájena komunikace. Firma měla v ceně jak dodávku fólie proti radonu,

tak i montáž. Nebylo nutné dál poptávat další montážní firmy. Při osobním jednáním byla cena

dohodnuta na 794 000 Kč. S firmou byla podepsána kupní smlouva.

Výběrového řízení na dodávku a montáž izolace proti radonu vyšel ve výsledku + 357 000 Kč.

Ocelové konstrukce

Ocelová konstrukce se nachází v 1. NP, kde jsou svislé nosné konstrukce tvořeny ocelovými

sloupy HEB 300 a další ocelové konstrukce tvoří střešní – stropní konstrukce ve výrobních

prostorách, která je tvořena ocelovými vazníky svařenými z ocelových profilů HEB 220 a HEA

240 v modulu š. 6 m. Prostorovou tuhost střešní konstrukce zajišťují ocelové vaznice IPE 270 se

železobetonovou deskou s výztuží na trapézovém plechu.
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Při poptávání dodavatele ocelové konstrukce bylo poslána PD. a výkaz ocelových prvků. Bylo

poptáno osm firem. Předmětem díla je kompletní provedení (výroba, dodávka a montáž) ocelové

konstrukce zastřešení a ocelové konstrukce ochozu včetně předepsaných povrchových úprav,

dopravy na staveniště, kotvení, spojovacích materiálů vč. drobných napojovacích dílů, dodávky a

montáže spřahovacích trnů. Dále vypracování výrobní dokumentace v českém a německém

jazyce dle předané zadávací dokumentace zpracované od JB architekten GmbH.

Cenovou nabídku na dodání kompletní ocelové konstrukce podali čtyři dodavatelé. Firma Desmo

a.s podala nabídku v hodnotě 22 000 000 Kč. Po upřesnění předmětu ukončila jednáni na částce

21 157 000 Kč. Druhým nabízejícím byla Skanska a.s. s cenou 19 000 000 Kč. Při obdržení

informace s požadavkem slevy podala symbolickou slevu 5 000 Kč. Třetím dodavatelem byla

německá firma TCS. Její hodnota nabídky byla 690 000 EUR. V kurzu 27,03 Kč/EUR se jedná o

18 650 000 Kč. Firma projevila velký zájem o realizaci a byla i navrhována německými

architekty. Po osobním jednání, kdy za účasti překladatelů byla společnosti TCS nabídnuta

realizace a začaly být projednávány obchodní podmínky. Při předložení Protokolu o projednání

nabídky, však jednání skončila. Posledním dodavatelem byla firma z Dačic PKD s.r.o. Její

úvodní nabídka byla v hodnotě 18 750 000 Kč. Při objasnění předmětu díla a obchodních

podmínek, byla její finální částka 18 500 000 Kč a stala se vítězem výběrového řízení.

Přímý náklad na ocelové konstrukce je 19 271 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele ocelové

konstrukce skončil ve výsledku + 771 000 Kč.

Obr. 9: Ocelová příhradová konstrukce (Zdroj: vlastní)
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Trapézový plech

V zadávací dokumentaci je nosná část střechy tvořena trapézovým plechem typem Holorib.

Z důvodu dostupnosti, zjednodušení betonáže bude tento typ plechu nahrazen trapézovým

plechem typu CB 60/235. Tento návrh byl konzultován se statikem, který konstatoval, že toto

řešení pomocí klasického trapézového plechu je technicky adekvátní náhrada. Při přípravě

provedení bude jinde poptáván samotný trapézový plech a u jiného dodavatele montáž.

Předmětem poptávky je kompletní dodávka trapézových plechů (spodní strana v úpravě pozink Z

275). Předmět dodání a kupní cena bude zahrnovat i dopravu a vykládku veškerého dodávaného

materiálu na stavbu. Prodávající vypracuje a předá ověřený kladečský a kotevní plán, opatřený

autorizačním razítkem statika. Bez odsouhlaseného kladečského a kotevního plánu není možné

zahájit výrobu těchto trapézových plechů. Zboží bude vyrobeno dle tohoto odsouhlaseného

kladečského plánu.

Při výběru dodavatele materiálu byl brán ohled na flexibilnost dodávek a závozů, proto byl

vybrán českobudějovický dodavatel CB Profil a.s. Cena za trapézový plech na stavbu byla

vyčíslena dodavatelem na 892 000 Kč.

Pří sháňce dodavatele montáže trapézového plechu bylo předmětem poptávky montáž

trapézového plechu 60/250/0,88 ve výměře cca 3 255 m2 včetně dodání a montáže kotvícího a

těsnícího materiálu a provedení prostupů. Dílo musí být provedeno v souladu s předaným

statickým výpočtem plechobetonové stropní desky a dle kladečského a kotvícího plánu, který

bude vypracován dodavatelem trapézového plechu a předán zhotoviteli. Předaný kladečský a

kotvící plán je pro zhotovitele závazný.

Bylo poptáno 8 montážních společností. Byly obdrženy pouze 2 cenové nabídky. Firma AFR HK

a.s. nabídla cenu 705 000 Kč a firma RK s.r.o. nabídla cenu 506 000 Kč, takže jednání o ceně a

obchodních podmínkách byly vedeny pouze se společnosti RK s.r.o. Společnost RK s.r.o.

nakonec nebyla ochotna podat přistoupit na další slevu, tak s firmou RK s.r.o. byla po ujasnění

obchodních podmínek podepsána smlouva o dílo.

Přímý náklad na dodávku a montáž trapézového plechu byl 1 230 000 Kč. Při sečtení dodavatele

materiálu a montáže jsme došli k hodnotě 1 444 000 Kč. Celkově tendr na zhotovení

trapézového dopadl ve výsledku -210 000 Kč.
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Obr. 10: Trapézový plech (Zdroj: [13])

Fasáda

Jedna z největší a nejdražší částí objektu je fasáda. Předmětem poptávky je kompletní výroba,

dodávka a montáž prosklených prvků (sloupko-příčková fasáda, okenní a dveřní výplně otvorů z

hliníkových rámů včetně parotěsného napojení) ze systému Schüco v barevném provedení

hliníkových profilů přírodní elox (stříbrný). Dále je v předmětu díla a ceně zahrnuta dodávka a

montáž ventilačních oken pro ZOKT (rám, křídlo, sklo) s přípravou na osazení ZOKT pohonu v

počtu 25 kusů. Dodávka ZOKT pohonů a certifikace není předmětem zhotovitele. Bude

samostatně řešeno technikem TZB

Kompletní provedení opláštění včetně difuzních membrán a jejich těsného napojení.

a) Fasáda ve skladbě C kazeta, tepelná izolace, vlnitý AL plech, kotvená do ocelové konstrukce,

která není dodávkou zhotovitele.

b) Fasáda ve skladbě tepelná izolace a rovný Al plech, kotvená do železobetonových konstrukcí.

Součástí díla a v ceně je i opracování a provedení atik, dodávka a montáž klempířských prvků a

VZT žaluzií, lemování prostupů, uvedených v projektové dokumentaci zpracované společností.

Veškeré konstrukce a práce, napojení a připojovací spáry budou provedeny v souladu se všemi

platnými normami (zejména ČSN 74 6077; ČSN 73 05 40;  ČSN 73 05 40-2; ČSN EN ISO 9972

(730577); ČSN EN 13829).

Součástí a v ceně díla bude zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného

provedení. Bez odsouhlasení výrobní dokumentace investorem nelze zadat dílo do výroby. V

případě neodsouhlasení zpracované výrobní dokumentace investorem z důvodu vad

dokumentace, odstraní zhotovitel tyto vady na své náklady. Veškeré stupně projektové
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dokumentace (výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení) budou zhotovitelem

zpracovány dvojjazyčně (v českém a německém jazyce) a budou předány objednateli v šesti paré

v tištěné podobě a 2x elektronicky na DVD ve formátu dwg. V cenové nabídce musí být

obsaženy geodetické práce.

Zhotovitel musí před zadáním díla do výroby vše zaměřit dle skutečného stavu v místě

provádění.  Po skončení zaměření skutečného stavu je povinen zhotovitel vyhotovit zápis se

specifikací prvků, které bylo možno zaměřit a prvků, které budou zhotovitelem vyráběny na

základě projektové dokumentace. Tento zápis musí být potvrzen oběma smluvními stranami.

Poptávání bylo rozděleno na část fasády, která je tvořena hliníkovými šablony a obložení

z vlnitého plechu a na část fasády, kterou tvoří sloupko-příčková fasáda s okny a zasklením.

Na provedení opláštění AL plechem bylo poptáno 38 společností a na provedení prosklených AL

fasád 22 společností.

Nabídka na provedení pouze opláštění dodaly cenové nabídky firma Alufront s.r.o. v hodnotě

10 980 000 Kč a firma Dafe plast s.r.o. v hodnotě 11 271 000 Kč. Jediná společnost Dosting

s.r.o. dokázala splnit zadání a předmět poptávky a dodala cenu za celou fasádu na objektu. První

cenová nabídka byla 22 500 000 Kč. Po ujasnění předmětu díla a obchodních podmínek byla

dohodnuta finální cena 21 300 000 Kč. V ceně byla zahrnuta i mechanizace, lešení a zvedací

zařízení na 4 měsíce v hodnotě 1 279 000 Kč.

Přímý náklad na fasádu činí 22 231 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele fasády skončilo ve

výsledku + 931 000 Kč.

Hydroizolace střechy

Zadávací dokumentace určuje výrobek Bauder Kompakt ULK, který je určen na lepení do

horkého asfaltu s cenou 135 Kč/m2. Na trhu je možno sehnat podobný typ hydroizolačního pásu

určený také do lepení do horkého asfaltu, ale za cenu 83 Kč/m2. Jedná se o hydroizolační pás

Poly – Elast PV 200 DD B.

Předmětem poptávky na výběr subdodavatele je kompletní dodávka a provedení hydroizolace

obrácené střechy dle PD. Součástí předmětu je dále provedení veškerých souvisejících detailů,

opracování veškerých konstrukcí, které vystupují nad střešní plášť, opracování konstrukcí

záchytného a zádržného systému, provedení ukončení u atiky a další detaily nezbytné pro

bezvadné provedení díla, provedení izolace po obvodu atiky, opracování střešních vpustí,
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opracování kolem světlíků, zkoušky na prokázání těsnosti střechy, veškerý přesun materiálu a

manipulace související s realizací, zajištění veškerého technického vybavení a nářadí potřebného

pro úplné a správné provedení díla, zajištění veškerých prostředků a opatření souvisejících s

bezpečností práce.

Byla poslána poptávka s potřebnou dokumentací na osm společností. Nazpátek se vrátily čtyři

cenové nabídky. Nejlacinější nabídku poslala společnost Covermont a.s., která však poptávku

nacenila pouze odhadem, a dále dodala, že nemá zkušenosti s realizací obrácené střechy a

odmítla dále spolupracovat. Dále cenovou nabídku dodala firmy Alcedo s.r.o. ve výši a 3 558

000 Kč a Střechy Slavonia s.r.o. ve výši 4 548 000 Kč. Nejvýhodnější nabídku dodala společnost

Izomex s.r.o. ve výši 3 250 000 Kč. Po osobní schůzce a vyjasnění obchodních podmínek se

dohodla finální cena ve výši 3 120 000 Kč a byla s firmou Izomex s.r.o. podepsána smlouva o

dílo.

Přímý náklad na hydroizolace střech činil 1 903 000 Kč. Výsledkem tendru na dodavatel proběhl

ve výsledku -1 217 000 Kč.

Obr. 11: Hydroizolace střechy (Zdroj: [14])

Zelená střecha

Výběrové řízení na dodavatele zelené střechy bude probíhat bez tepelné izolace. Předmětem

poptávky je kompletní dodávka a montáž zelené střechy v systému Optigrün dle zadávací zprávy

včetně kačírkových ploch, oddělovacích lišt, betonové dlažby (pouze montáž, dlažbu dodá a

uhradí Strabag a.s. – bude koupena ze stavebnin) a včetně dalších konstrukcí a činností

nezbytných k bezvadnému provedení díla. Dílo bude provedeno dle PD. Nezbytností je

součinnost po osazení tepelné izolace střechy, kterou je nutné zatížit substrátem resp. kačírkem

nebo dlaždicemi.

Bylo poptáno deset firem zabývající se zhotovením zelených střech. Cenová nabídka byla

obdržena od pěti firem. Cílem tendru je, dostat se pod hranici dvou milionů Kč. Nejvyšší
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nabídku poslala firma Zelené střechy s.r.o. s hodnotou 2 372 000 Kč. Tato nabídka byla za

systém Optigrün, dále pak společnosti nabídla cenu za alternativu za 2 080 000 Kč, která však

nebyla v systému Optigrün. Ve skladbě byly použity výrobky urbanscape a byla investorem

zamítnuta. Další nabídka byla od společnosti Alfagreen s.r.o., která však nabídla také alternativní

řešení a bez smlouvy o dílo však nechtěla zaslat technické listy. Cena této skladby byla 2 199

000 Kč. Firma Roagrotex s.r.o. nabídla cenu 2 187 000 Kč. a dále už odmítla cenu snižovat.

Firma GreenVille s.r.o. nabídla cenu 2 200 000 Kč. Po požadavku o snížení ceny nabídla finální

cenu za 2 181 000 Kč. Nejpozději nabídku poslala firma Bartl s.r.o. Jelikož tato firma často

realizuje střechy v systému Optigrün, tak nebylo problém s firmou doladit technické věci. I první

nabídku podala s nejnižší hodnotou ve výši 2 150 000 Kč. Podařilo se snížit cenu na 2 081 000

Kč, tj. 506 Kč za m2. Dále byla i odsouhlasena záruka na 10 let. Byly dohodnuty i obchodní

podmínky, kde byl požadavek od společnosti uvolnit zádržné po 5 letech. Standardně je tato

pozastávka vyplacena po záruční době. Tento požadavek byl schválen a byla s firmou Bartl s.r.o.

podepsána smlouva o dílo. Cena stavebnin za dodání dlažby je 150 000 Kč.

Přímý náklad na zelenou střechu činil 1 769 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele zelené

střechy a dodávky dlažby skončilo výsledkem -462 000 Kč.

Tepelná izolace střechy

Tepelná izolace střechy bude poptávána opět u dodavatelů stavebních materiálů v Českých

Budějovicích. Bude poptáván extrudovaný polystyren Isover Styrodur 3000 SQ tl. 240 mm. a tl

50 mm. a izolant z kamenné vlny Monrock MAX E tl. 240 mm z důvodu požárně

bezpečnostního řešení. Nabídky stavebnin jsou dodávány celkem za krátký časový interval,

jelikož je Strabag jejich velký a dlouholetý odběratel. Cenu jsem obdržel od stavebnin Stavmat

a.s., Izomat s.r.o., Dek a.s. a Pro-doma s.r.o. Jejich ceny byly okolo 2 700 000 Kč. Nejlacinější

byla společnost Stavmat a Izomat. Společnost Izomat měla velký zájem a byla součinná při

sehnání veškerých certifikátu pro nutné odsouhlasení typu tepelné izolace investorem. Nabídla

cenu za 2 683 000 Kč + obratový bonus 30 000 Kč po odebrání zboží. Všechny zmíněné faktory

měly za následek, že se s firmou podepsala kupní smlouva ve výši 2 683 000 Kč.

Přímý náklad na dodání tepelné izolaci střechy byl ve výši 3 227 000 Kč. Výsledek výběrového

řízení skončil ve výsledku +544 000Kč
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Obr: 12: Extrudovaný polystyren Isover Styrodur 3000 SQ (Zdroj: vlastní)

Obr. 13: Izolant z kamenné vlny Monrock MAX E (Zdroj: [15])

Kontaktní zateplovací systém

V případě kontaktního zateplovacího systému, bude v rámci úspor tendrován separovaně, tj.

bude poptán zvlášť materiál a zvlášť montáž. Předmětem poptávky montáže je kompletní montáž

kontaktního zateplovacího systému včetně dodávky a montáže systémových lišt a dalších

dodávek a prací nutných k bezvadnému a včasnému provedení díla (např. očištění stěn, zakrytí

otvorů apod.). Dále byly poslány podklady a funkční popis díla. Poptávka byla poslána patnácti

firmám. Tím, že byla poptávána pouze montáž bez materiálu, spousta firem odmítla podat

cenovou nabídku a dále spolupracovat. Cenovou nabídku nabídly nakonec pouze tři společnosti.



42

Nejvyšší nabídku za montáž nabídla společnost Even s.r.o., která nabídla cenu 582 000 Kč. Další

nabídka byla ve výši 504 000 Kč, kterou poslala firma Profidox s.r.o. Nejvýhodnější nabídku

poskytla společnost Profi Construction s.r.o., která nabídku poslala ve výši 301 000 Kč. Tuto

cenu již dále nebylo možno snížit. Po odsouhlasení obchodních podmínek, byla s firmou Profi

Construction podepsána smlouva o dílo ve výši 301 000 Kč

Jelikož byla smlouva podepsána bez materiálu, bylo nutné sehnat materiál na kontaktní

zateplovací systém. Zadávací dokumentace určuje jako referenční výrobek Roofmate SL tl. 120

mm s cenou okolo 700 Kč/m2. Součástí poptávky je dodání lepidla, stěrkovací hmoty, perlinky,

hmoždinek a tepelného izolantu. Přednostně byla poptána Izomat s.r.o., která je dlouhodobý

dodavatel stavebních materiálu s firmou Strabag a.s. Firma Izomat s.r.o. doporučila nahradit

Roofmate SL výrobkem XPS Austo Vafl Top P GK, což by mělo za následek snížení ceny o

třetinu. Toto řešení bylo odsouhlaseno a firma nacenila dle výměr tepelný izolant, a na tyto

výměry navrhla i počet spojovacího materiálu. Celková cena činila 307 000 Kč.

Přímý náklad na obvodovou izolace tvořenou extrudovaným polystyrénem činil 366 000 Kč.

Tato položka byla chybně kalkulovaná a chybělo v ní 110 m2 tepelného izolantu v největších

tloušťkách.

Výsledek tendru je -242 000 Kč.

Obr. 14: Extrudovaný fasádní polystyren Austrotherm Top P (Zdroj: [16])

4.9 Vnitřní konstrukce

Cementové potěry

Výběrové řízení na dodavatele betonových podlah bylo vedeno tak, aby byl zasmluvněn pouze

jeden dodavatel. V případě, že by bylo zasmluvněno více firem, je velké riziko špatné
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koordinace a termíny realizace naplánovat tak, aby byla dosažena optimalizace rychlosti

výstavby. Předmětem poptávky byla kompletní dodávka a montáž skladeb podlah UG1, UG2,

UG3, ZG4 a OG3 dle předané realizační PD.

1. Skladba UG1 – vyrovnávací potěr MFC Final 420, vysokopevnostní potěr MFC Final

410 v přírodní barvě, včetně přípravy podkladu (frézování a vysátí, penetrací, spojovacího

můstku) impregnace finálního povrchu.

2. Skladba UG2, UG3 – drátkobetonová deska se strojním hlazením vč. přípravy podkladu,

finální epoxidový povrch EP12 v barvě RAL 7001. Včetně provedení dilatačních spar a jejich

následné zatmelení, separační fólie a obvodové dilatace, čerpadla na beton.

3. Skladba ZG4, OG3 – samonivelační potěr CemLevel30 v tl. 60 mm vč. přípravy

podkladu, včetně provedení dilatačních spar a jejich následné zatmelení, separační fólie a

obvodové dilatace, čerpadla na beton. Finální epoxidový povrch EP12 v barvě RAL 7001.

Poptávka byla odeslána na 20 společností. Pouze firma APP Hranice s.r.o. nabídla cenu za

kompletní provedení vysokopevnostních potěrů a stěrek v hodnotě 2 937 000 Kč. Tato cena byla

společností potvrzena jako finální. Další poptané firmy dodaly pouze dílčí konstrukce podlah a

jejich cenové nabídky nebyly úplné. Nakonec byla podepsána smlouva o dílo se společností APP

Hranice s.r.o. v hodnotě 2 937 000 Kč.

Přímý náklad na cementové potěry činil 1 446 000 Kč. Výsledek výběrového řízení na

dodavatele vysokopevnostních potěrů činil -1 491 000 Kč.

Obr. 15: Cementový potěr (Zdroj: [17])
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Zdvojené podlahy

Předmětem výběrového řízení na zdvojené podlahy je kompletní dodávka a montáž zdvojených

podlah Lindner v souladu s PD. Dále zpracování detailů podlah (řez podlahou, revizní kanál,

napojení na stěnu) a vzorkování. Podlahy budou dodány v souladu s odsouhlasenou dokumentací

a vzorky.

Veškeré konstrukce musí být odsouhlasené objednatelem a investorem.

Součástí předmětu díla a v ceně jsou dále:

• veškeré vynášecí konstrukce, dotěsnění k okolním konstrukcím,

• veškerý materiál potřebný pro provedení díla,

• veškerý přesun materiálu a manipulace související s realizací,

• zajištění veškerého technického vybavení a nářadí potřebného pro úplné a správné

provedení díla,

• zajištění veškerých prostředků a opatření souvisejících s bezpečností práce,

• součinnost zhotovitele s dalšími profesemi na stavbě dle požadavků objednatele.

Poptáno bylo celkově pět firem. Nejlépe vycházela společnost Konstruktis Delta s.r.o., která byla

již zasmluvněna na dodání podhledů do výrobního podlaží. I v tomto případě byly odsouhlaseny

obchodní podmínky a byla s firmou podepsána smlouva o dílo v hodnotě 1 913 000 Kč.

Přímý náklad na zdvojené podlahy činil 1 990 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele

zdvojených podlah skončilo výsledkem +77 000 Kč.

Obr. 16: Zdvojená podlaha. (Zdroj: vlastní)
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Teracové dlažby a obklady

V zadávací zprávě byl dán referenční výrobek od společnosti Euval s.r.l. Tento německý typ

dlažby však v ČR není možné sehnat, proto byla navržena dlažba z umělého kamene typ Teraco.

Předmětem poptávky na výběr dodavatele teracových dlaždice byla výroba, dodávka a montáž

teracových dlaždic 300x300x30 mm kladených do betonové lóže. Teracovými dlaždicemi je

pokryto hlavní schodiště a kancelářské prostory v 1. NP. Dále bylo požadavkem výroba,

dodávka a montáž obkladu schodišťových stupňů vč. soklů a podklady pro stupně. Vzorem

barevnosti teraca bude stávající budova BAI. Byli osloveni tři výrobci a pět montážních firem.

Pouze jediná společnost nabídla cenu za dodávku a montáž. Firma Teraco lite s.r.o. nabídla první

nabídku v hodnotě 1 100 000 Kč. Po ujasnění předmětu a obchodních podmínek nabídla slevu a

její konečná cena byla ve výši 986 000 Kč.

Přímý náklad na teracovou dlažbu je 997 000 Kč. Výsledek výběrového řízení na dodavatele

materiálu a montáže skončil výsledkem + 12 000 Kč.

Obr. 17: Teracová dlažba. (Zdroj: vlastní)
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Argelith

Při přípravě montáže dlažby tvořenou argelithem, bude opět sehnán materiál a k tomu bude

poptávána pokládka. Byla snaha investorovi nabídnout alternativní výrobek Taurus, ale investor

nesouhlasil. Náklad na pořízení dlažby z Rako Taurus byl zhruba od 20 % nižší než na argelith.

Podlaha tvořená argelithem se nachází v hlavních výrobních prostorách v 1. NP

Poptávání dlažby Argelith 198x98x15mm Hellgrau R10 a R11 a soklů s podžlábkem

198x110x15mm Hellgrau probíhalo mezi dodavateli dlažeb. Jelikož je tato dlažba vyráběna

v Německu, většina dodavatelů dlažeb nebyla schopna tuto dlažbu dodat. Cenovou nabídku na

dodání nakonec podali tři společnosti. Nebylo možné tuto dlažbu poptat u německého výrobce,

protože pro český trh je určen výhradní dovozce Keratrade s.r.o. Tento dovozce byl poptán a

nabídl cenu 2 505 000 Kč. Další cenová nabídka byla od firmy Šaravec s.r.o. ve výši 2 972 000

Kč a poslední nabídka byla od firmy SIKO v hodnotě 2 557 000 Kč. Projednání nabídky nejdříve

začala se společností Keratrade, ale ztroskotala na obchodních podmínkách. Společnost

vyžadovala zálohu a 14denní splatnost faktury. Proto započali vyjednáváni s firmou SIKO a.s.,

s kterou Strabag a.s. v minulosti již spolupracoval. I když byla cena zhruba o 50 000 Kč vyšší,

bylo výhodnější tuto dlažbu objednat od firmy SIKO. S firmou byla nakonec podepsána kupní

smlouva ve výši 2 557 000 Kč.

Předmětem poptávání na pokládku argelithu bylo kompletní provedení vibrované dlažby včetně

veškerého potřebného materiálu. Výjimku tvoří pouze dodávka dlažby a soklů, které zajistí a

uhradí objednatel. Dílo bude provedeno v souladu s předanou projektovou dokumentací. Dále

bude zhotovitel povinen dodat výrobní dokumentaci, konkrétně rozvržení dilatačních spár, a to v

termínu do 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo do příslušných částí projektové dokumentace

předané objednatelem zhotoviteli v dwg. formátu. Pokud by došlo ke změně rozvržení

dilatačních lišt, pak zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení těchto lišt. Součástí

předmětu díla a v ceně musí být veškerý přesun a manipulace související s realizací dlažeb.

Celkově bylo poptáno pět společností, které nabízejí montáž vibrované dlažby. Společnosti

Mazurák s.r.o. a Vibrované dlažby CZ s.r.o. však po předložení cenové nabídky odmítly

zakázku realizovat. Cenové nabídky na provedení dlažby byly nakonec od tří společností.

Nejvýhodněji vyšla firma Maag CZ s.r.o. s cenou 3 491 000 Kč. Tato cenová nabídka však

neobsahovala cenu za vyztužení podkladního betonu kari sítí, kterou vyžadoval investor. Firma

Šaravec a Ruč s.r.o. nabídla cenu za 3 993 000 Kč. Tato společnost měla výhodu, že realizovala
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první etapu. Poslední, nejvýhodnější a kompletní cenovou nabídku nabídla firma Daněk –

Kámen a keramika s.r.o. s cenou 3 755 000 Kč. S firmou byly dojednány obchodní podmínky,

dohodnuty termíny a podepsána smlouva o dílo ve výši 3 755 000 Kč.

Přímý náklad na dodávku a montáž dlažby argelith byl ve výši 6 400 000 Kč. Při součtu kupní

smlouvy a smlouvy o dílo společností, které zajišťují dodávku a pokládku argelithu dojdeme

k částce 6 312 000 Kč. Výsledek výběrového řízení skončil na částce + 88 000 Kč.

Obr. 18: Slinutá keramická dlažba argelith (Zdroj: vlastní)

Vnitřní omítky

Předmětem poptávky na dodavatele vnitřních omítek bylo kompletní provedení vnitřních omítek

vč. dodávek materiálu. Vápenocementové omítky budou provedeny v souladu s předanou PD.

Součástí předmětu díla je dodávka a montáž veškerých rohových profilů a montáž ukončujících

profilů u železobetonových sloupů. Dále pak dodávka a montáž dalších veškerých věcí nutných

k bezvadnému a včasnému provedení díla (např. očištění stěn, penetrace, zakrytí otvorů apod.)

včetně veškerého přesunu a manipulace související s realizací omítek. Bylo poptáno 20 firem.

Cenovou nabídku dodalo pět společností. Při prvním kole výběru se firmy cenově pohybovaly

okolo 550 000 Kč. Byla poptána opět společnost Profi Construction s.r.o., se kterou už byla

podepsána SoD na montáž XPS. Při druhém kole dodavatelé zajistili rozdílné slevy. Největší

slevu dodala právě firma Profi construction, která nabídla cenu 521 000 Kč. S firmou už byly

probrány obchodní podmínky, a tak byla se společností podepsána smlouva o dílo.

Přímý náklad na vnitřní omítky činil 525 000 Kč. Výsledkem výběrového řízení pro dodavatele

vnitřních omítek byl zisk + 4 000 Kč.
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Sádrokartonové stěny s nosným systémem

Předmětem poptávky na dodavatele sádrokartonových konstrukcí je kompletní dodávka a

montáž. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady a PD. Poptávka byla odeslána na

15 firem. Firmy AZ s.r.o. a SDK – Pretzelmayer s.r.o. podaly nabídky v hodnotě 3 600 000 Kč a

3 500 000 Kč. Při projednání obchodních podmínek požadovaly zálohu ve výši 60 % a firma

SDK – Pretzelmayer ještě požadovala nulové zádržné. Tyto podmínky však firma Strabag

neakceptuje, tak obě společnosti odmítly zakázku realizovat. Dále cenovou nabídku dodala firma

Profi Construction s.r.o., která už vyhrála výběrové řízení na provádění omítek a tepelné izolace.

Její cenová nabídka byla ve výši 3 582 000 Kč. Dále cenovou nabídku podala firma SDK

Vacikar s.r.o. ve výši 3 018 000. Společnost dále odmítla snížit cenu, jelikož její cena byla

nejnižší, a nikdo jiný už cenu snížit nechtěl, byla se společností uzavřena po dohodnutí

obchodních podmínek smlouva o dílo.

Při kalkulováním položek týkající SDK byla chybná výměra a dále nebylo uvažováno

s tmelením, s aquapanelem, s požární ucpávkou a ukončením podhledu čílkem. Proto byla výše

přímého nákladu jen 2 102 000 Kč. Výsledek výběrového řízení skončil výsledkem -916 000 Kč.

Obr. 19: Sádrokartonová konstrukce(Zdroj: vlastní)
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Podhled ve výrobním podlaží

Předmětem poptávky na dodavatele podhledu ve výrobě je kompletní dodávka a montáž systému

kovových podhledů Lindner včetně dodávky a montáže svítidel Lindner v souladu s PD. Bude

požadováno zpracování výrobní dokumentace včetně veškerých detailů a vzorkování. Podhled a

svítidla budou dodány v souladu s odsouhlasenou výrobní dokumentací a vzorky. Doprava a

uskladnění materiálu do temperovaného skladu a jeho pojištění proti škodám a proti důsledkům

poškození do výše 3 mil. Kč. Součástí předmětu díla a v ceně jsou dále:

• veškeré vynášecí konstrukce, závěsy, nosné rastry, napojení k okolním

konstrukcím,

• veškerý materiál potřebný pro provedení díla v souladu s odsouhlasenou

dokumentací,

• veškerý přesun materiálu a manipulace související s realizací, s možností

vyskladnění materiálu na úrovni podlaží, kde se podhled montuje, s možností

vyložení a zavezení palet s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku,

• zajištění veškerého technického vybavení a nářadí potřebného pro úplné a správné

provedení díla,

• zajištění veškerých prostředků a opatření souvisejících s bezpečností práce,

• součinnost zhotovitele s dalšími profesemi na stavbě dle požadavků objednatele.

Celkově bylo poptáno 13 společností dodávající podhledy. Pouze pět společností dokázalo

dodržet zadání a nabídla cenovou nabídku. První nabídka byla obdržena od firmy Fural s.r.o.

v částce 7 375 000 Kč. Společnost však nenabídla cenu za montáž, kterou by však provedl další

dodavatel, a proto byla z tendru vyloučena, protože v tomto případě dojde zřejmě k dalšímu

navýšení ceny. Další cenová nabídka byla obdržena od společnosti Konstruktis Delta s.r.o., která

nabídla cenu 8 500 000 Kč. Tato společnosti nabídla cenu včetně montáže a dodržení přesného

zadání. Další nabídka byla od firmy Allegro s.r.o. ve výši 10 437 000 Kč. Firma Allegro také

dodržela zadání, ale negarantovala požadovanou dobu montáže 2 měsíce. Další firmou, která

nabídla provedení podhledu byla firma Durlum. Tohoto dodavatele prosazoval investor, jelikož

tato společnost dodávala podhledy do předcházející etapy. Firma Durlum nabídla cenu 12 042

000 Kč. Poslední cenová nabídka byla obdržena od firmy Atena s.r.o. Ta ocenila zakázku na

18 445 000 Kč. Po prvním kole bylo jasné, že nejlépe vychází firma Konstruktis Delta s.r.o. Při

dalším jednání byla s firmou ještě upřesněna cena, kterou firma snížila na 8 407 000 Kč. Firma

měla podmínku, pokud by bylo nutné zajistit skladování z důvodu nepřipravenosti na straně
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objednatele o další měsíc, zvýšila by se cena o 35 000 Kč za každý započatý měsíc. Dále byly

projednány obchodní podmínky a podepsána smlouva o dílo.

Přímý náklad činil 8 327 000 Kč. Výběrové řízení na dodavatele podhledu ve výrobním podlaží

skončil ve výsledku -80 000 Kč

Obr. 20: Vzorek kovového podhledu Lindner (Zdroj: vlastní)

Akustický dřevěný obklad

Předmětem poptávky na výběr dodavatele dřevěného obkladu je kompletní výroba, dodávka a

montáž dřevěného obkladu s minerální vatou. Akustický obklad se nachází v kancelářských

prostorách ve 2. NP. Dřevěný obklad bude zpracovaný z 12 mm překližky jednostranně

odýhované. Pod překližkou bude použita černá netkaná textilie. Obklad bude zavěšen na KVH

hranolech smrkových vypodložených do celkové hloubky obkladu 90 mm. Pod obkladem bude

použita minerální vata tabulová. Povrchová úprava na dýhovaných deskách bude Osmo matný

olej. Sokl AL plech v designu broušené nerezy. Celkově bylo poptáno deset firem. Cenové

nabídky se diametrálně lišily a z důvodu lepšího přehledu byly ceny vyjádřeny na m2. Firma

Grena a.s. dokonce nabídla cenu 13 000 Kč za m2 obkladu. Nejlépe po prvním kole vycházela

firma Domestyl s.r.o., která nabídla cenu 2 500 Kč za m2. Dále se vedla jednání jenom s firmou
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Domestyl, a nakonec jejich finální nabídka činila 2 052 Kč/m2. Celková hodnota obkladu od

společnosti Domestyl s.r.o. byla ve výši 780 000 Kč, tak byla s firmou podepsána smlouva o

dílo.

Přímý náklad na akustický dřevěný obklad byl napočítán ve výši 825 000 Kč. Výsledkem

výběrového řízení na dodavatele dřevěného obkladu byl zisk +45 000 Kč.

Obr. 21: Vzorek akustického obkladu (Zdroj: vlastní)

Sanitární příčky

V sociálních prostorách objektu jsou navrženy sanitární příčky. V zadání byl typ příček Cato, ale

požadavek investora bylo dodržet stejný typ příček, jako na objektu BAI. Předmětem poptávky

byla dodávka a montáž sanitárních příček do WC a sprch s eloxovaným hliníkovým kováním.

Celkově bylo poptáno 18 firem. Předepsaný typ příček dodávaly tři společnosti, které byly i

nejlevnější. Pouze jedna společnost byla levnější, ta však nesplňovala zadání. Informativně jsem

se pokusil sehnat příčky ze zadání – typ Cato, ale dostal jsem pouze odhadovanou cenovou

nabídku. Pouze společnost MT s.r.o. by je byla schopna sehnat, avšak za cenu kolem 800 000

Kč. Ve finálním kole byla společnost PMH s.r.o. a HZ a.s. Finální cena firmy HZ a.s. byla o 700

Kč levnější, avšak požadovala nulový náklad na zařízení staveniště a pojistku. Společnost PMH

s.r.o. tyto náklady akceptovala, takže byla vítězem výběrového řízení a byla s ní podepsána
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smlouva o dílo ve výši 450 000 Kč. Společnost měla i výhodu, že již dodávala sanitární příčky

na předchozí objekt.

Přímý náklad na sanitární příčky je 208 000 Kč, takže tendr skončil ve výsledku -242 000 Kč.

Obr. 22: Vzorek sanitární příčky (Zdroj: vlastní)

Průmyslové parkety

V prostorech kanceláří ve 2.NP a 3. NP se nachází dřevěná podlaha z evropského dubu zvaná

„kantovka“. Předmětem poptávky je dodávka a montáž dřevěné mozaiky (masiv) v rozměrech

22x8x250 mm od výrobce Reinlein a včetně penetrování, lepení, broušení, výřezy, tmelení,

olejování. Součástí díla musí být i provedení výplně rozebíratelného kanálu a korková dilatace.

Bylo poptáno 25 firem zabývající se pokládkou dřevěných podlah. Obdrženy byly pouze tři

cenové nabídky na dodávku a montáž. Z důvodu úspory byl poptán zvlášť materiál, jak u

výhradního dovozce materiálu do ČR, společnosti MM-servis CZ s.r.o., tak u německého

výrobce Reinlein Holz & Parkett GmbH, která zaslala cenovou nabídku ve výši 1 532 000 Kč.

Český dovozce MM-servis CZ zaslal nabídku na 1 416 000 Kč. Při jednání společnost

neakceptovala Všeobecné smluvní podmínky firmy Strabag a.s., a to konkrétně výše penále,

která je určena do 10 % celkové ceny. Dále byl požadavek na část platby předem před zahájením

výroby a dále zbytek částky doplatit před expedicí na stavbu. Dále na materiál byla poptána

firma Mosaic spol. s.r.o., která nabídla materiál za 1 470 000 Kč s požadavkem na celkovou
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úhradu před vývozem. Výhodnější a méně rizikové bude nechat materiál na firmě, která bude na

stavbě provádět pokládku. Cenovou nabídku na materiál a montáž podaly společnosti Hyka

s.r.o., Podlahy Hebík s.r.o. a Project Floor s.r.o. Jediný, kdo nepožadoval zálohu a platbu předem

byla firma Hyka s.r.o. Firmy Hebík s.r.o. a Project Floor požadovaly zálohy na materiál. Tento

požadavek je však pro Strabag a.s. neakceptovatelný z důvodu velkého rizika při reklamování

materiálu. Rozjela se jednání s firmou Hyka. První nabídka byla ve výši 3 450 000 Kč.

Společnost Hyka požadovala snížit splatnost faktur z 60 na 14 dní. Tento požadavek se týkal

faktur za dodávku materiálu a montáže. Společnosti byla nabídnuta splatnost 14 dní na materiál a

30 dní na montáž. Další snižování splatnosti faktur není koncernově možné. Tato nabídka byla

podmíněna určitou slevou. Nakonec byla dohodnuta výše částky na 3 373 000 Kč. S firmou

Hyka byla podepsána smlouva o dílo.

Přímý náklad na průmyslovou parketovou podlahu činil 2 377 000 Kč. Výběrové řízení na

dodavatele skončil výsledkem -1 360 000 Kč.

Obr. 23: Vzorek dřevěné podlahy „kantovka“ (Zdroj: vlastní)

Prosklené dělicí příčky s posuvnými dveřmi

Jedna z posledních konstrukcí, které se budou na stavbě provádět a budou kotveny do dřevěné

podlahy v kancelářích, jsou prosklené příčky v zasedacích místnostech. Bude hledán dodavatel

prosklených stěn a posuvných dveří s kováním. Předmětem poptávky je dodávka a montáž

bezrámových celoprosklených stěn se skleněnými posuvnými dveřmi dle přiložené PD. a

zadávací zprávy. Celkově bylo poptáno 30 společností. Cenová nabídka přišla od osmi

dodavatelů. Dodavatelé se lišili v nabízeném provedení. V zadávací dokumentaci byl dán

referenční výrobek Dorma RS. Nejlépe však dopadla firma Liko-s a.s., která nabídla 480 000 Kč.

Ostatní dodavatelé byli zhruba o 50 000 Kč dražší už v prvním kole výběru. Ta však nabízela
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alternativní kování příček. Tento typ byl představen investorovi, který souhlasil s jeho výměnou.

Cena německého kování se pohybovala kolem 550 000 Kč. Firma Liko-s nabídla svoje vlastní

kování, proto mohla být cena nižší. Při osobním jednání byla projednána dodatečná sleva a

obchodní podmínky. Dohodnutá a finální cena, na kterou byla podepsána smlouva o dílo činila

456 000 Kč.

Přímý náklad na prosklené příčky s posuvnými dveřmi je 788 000 Kč. Výběrové řízení dopadlo

ve výsledku + 332 000 Kč.

Obr. 24: Skleněné příčky s posuvnými dveřmi (Zdroj: [18])

4.10 Venkovní objekty

Komunikace

V rámci úspor a lepší celkové ceny budou komunikace rozděleny na dílčí položky. V prvním

kole výběru však byly poptávány komunikace za kompletní provedení. Při prověření cenových

nabídek se však došlo k závěru, celé komunikace rozdělit na jednotlivé dodavatele materiálu a

montáže. V rámci spodních vrstev bude poptáván zvlášť zhotovitel chodníků, spodních vrstev

komunikace (kamenivo, štěrky) a montáže chodníků. Dále bude zvlášť poptáván dodavatel

betonových výrobku (dlažba, odtokové žlaby, obrubníky) a zvlášť bude poptán dodavatel

finálních obrusných vrstev, které tvoří obalované kamenivo a mechanicky zpevněné kamenivo.
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Předmětem pro poptávku dodavatele spodních vrstev a chodníků je provedení zpevněných ploch

bez obrusné finální vrstvy a zhotovení obrubníku a dlažby vč. podkladních vrstev dle PD.

Dodávku odvodňovacích žlabů, betonových dlažeb a obrubníků zajistí objednavatel. Zhotovitel

zajistí a provede dodávku a ukládku štěrků vč. řádného zhutnění dle PD. Celkově bylo poptáno

20 firem. Při prvním kole výběrového řízení odevzdalo cenovou nabídku pět subdodavatelů.

Výběrového řízení se zúčastnily i dopravní divize koncernu Strabag a.s. Z důvodu nižších cen

ostatních účastníků tendru však nebyly vybrány. Pří výběru montážní firmy nejlépe vycházela

firma J-Stav s.r.o., která udělala nabídku na 1 389 000 Kč. Dalším, kdo dal nabídku, byla firma

L-Komi s.r.o., která vycházela lépe, avšak do ceny nezahrnula řezání obrubníků a další potřebné

činnosti, nutné k provedení díla. Ostatní společnosti nedokázaly nabídnout lepší cenu než

společnost J-Stav, tak byla se společností uzavřená smlouva o dílo ve výši 1 389 000 Kč.

Dále bylo nutné sehnat betonové výrobky, jako jsou betonová dlažba a obrubníky. Byly opět

poptány českobudějovické stavebniny Izomat, Dek a Pro-doma. Všechny poptané stavebniny

udělaly cenovou nabídku. U těchto výběrů se ceny lišily o stovky Kč. Nakonec byly vybrány

stavebniny Dek, které zvítězily s cenou 106 000 Kč a byla s nimy uzavřena objednávka.

Dále proběhlo výběrové řízení na zhotovení betonové plochy pod kontejnery. Předmětem

poptávky byla betonová plocha tvořena vláknobetonem tl. 230 mm. Bylo poptáno pět firem, ale

cenovou nabídku dodaly pouze tři společnosti. Firma APP Hranice s.r.o. nabídla cenu 238 000

Kč. Firma ČR Beton s.r.o. nabídla cenu 209 000 Kč. Poslední nabídka byla obdržena od firmy

BBC v částce 220 000 Kč. S firmou ČR Beton s.r.o. byly vyjasněny obchodní podmínky a

podepsána smlouva o dílo. Přímý náklad na betonovou plochu činí 1 204 000 Kč. Výběrové

řízení na zhotovení betonové plochy pod kontejnery skončilo ve výsledku + 995 000 Kč.

Na dodání betonových žlabů od firmy Haureton, která je vyrábí v Německu, se nabízelo poptat

výhradního dovozce těchto žlabů, společnost Benefit s.r.o. Při poptání, se společnost zaručila za

nejnižší možnou cenu, a nabídla cenu 354 000 Kč. Dále jsem informačně poptal další dvě

společnosti, které se zabývají prodejem betonových žlabů. Obe společnosti mi nabídly cenu za

dodání, která převyšovala hranici 400 000 Kč. Firma Benefit s koncernem Strabag v minulosti

již spolupracovala, proto bylo rozhodnuto o její vybrání a byla se společností uzavřena kupní

smlouva.
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Obr. 25: Betonové žlaby Faserfix KS (Zdroj: [19])

Poslední dílčí částí v komunikacích bylo vybrání dodavatele obalovaného kameniva. Předmětem

poptávky bylo provedení asfaltových zpevněných ploch (ACO+ACL+VMT) + MZK dle PD.

Byly poptány firmy, které disponují vlastní obalovnou. Firma Swietelsky s.r.o. nabídla cenu

1 988 000 Kč. Dále nabídku poslala firma Eurovie CS a.s. s cenou 1 900 000 Kč. a dopravní

divize společnosti Strabag a.s. nabídla cenu 1 948 000 Kč. Z důvodu nepatrného rozdílu ceny

mezi společnostmi Strabag a Eurovie, byly nakonec vybrány dopravní stavby koncernu Strabag

a.s., jelikož bylo snazší se s kolegy z dopravních staveb dohodnout na obchodních podmínkách.

Celkově je toto řešení výhodné pro celý koncern. Přímý náklad na asfaltové plochy činil 1 350

000 Kč. Výběrové řízení skončilo ve výsledku -598 000 Kč.

Při zhodnocení výběrových řízení v oblasti komunikací a sečtení dohodnutých částkách

docházíme k výsledku 4 006 000 Kč. Při sečtení přímých nákladů v kalkulaci zakázky

docházíme k částce 4 005 000 Kč. Výsledné šetření výběrových řízení v oblasti venkovních

objektů skončil výsledkem -1 000 Kč

Sadové úpravy

V oblasti venkovních úprav je potřeba sehnat dodavatele zeleně. Předmětem dodávky je

provedení sadových úprav, výsadba zeleně a vytvoření zelených ploch dle PD.

Cenovou nabídku na realizaci poslaly zpět čtyři společnosti. Nejdražší nabídky, jichž částky se

pohybovaly nad hranicí 300 000 Kč poslaly firmy Langer a Zahradnictví – Antiaris s.r.o. Dále

společnosti BO TREE zahradní ateliér s.r.o. poslala nabídku za 295 000 Kč. Největší zájem o

provedení sadových úprav projevila společnosti Bartl s.r.o., která již byla vybrána na realizaci

zelené střechy. První nabídka se pohybovala okolo 270 000 Kč. Na konci osobního jednání se

částka zastavila na 235 000 Kč. Při výběrovém řízení na zelenou střechu, už byla firma

seznámena s obchodními podmínkami, tak nebyl problém při dojednání obchodních podmínek
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při výběru sadových úprav. Se společností Bartl s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo ve výši 235

000 Kč.

Přímý náklad na sadové úpravy byl kalkulačním oddělením vyčíslen na částku 360 000 Kč.

Výběrové řízení na dodavatele zeleně a sadových úprav skončil výsledkem +125 000 Kč.

4.11 Diskuse výsledků

Dokumentace skutečného provedení
Zasmluvněna společnost BiB Architecsts s.r.o. za 6 900 000 Kč. Náklad 6 635 000 Kč.

Zemní práce
Zasmluvněna společnost Trkovsky s.r.o. za 10 375 000 Kč. Náklad 10 934 000 Kč

Monolitické konstrukce
Zasmluvněna společnost Valme s.r.o.+ ČR Beton s.r.o. za 55 142 000 Kč. Náklad

55 000 000 Kč.

Izolace stavby
Zasmluvněna společnost Omega izolace s.r.o. za 794 000 Kč. Náklad 1 151 000 Kč.

Ocelová konstrukce
Zasmluvněna společnost PKD Dačice s.r.o. za 18 500 000 Kč. Náklad 19 271 000 Kč.

Strop z trapézového plechu
Zasmluvněny společnosti RK s.r.o. + CB profil a.s. za 1 398 000 Kč. Náklad 1 230 000 Kč.

Fasáda
Zasmluvněna společnost Dosting s.r.o. za 21 300 000 Kč. Náklad 22 231 000 Kč.

Hydroizolace střechy
Zasmluvněna společnost Izomex s.r.o. za 3 120 000 Kč. Náklad 1 903 000 Kč.

Zelená střecha
Zasmluvněna společnost Bartl s.r.o. za 2 231 000 Kč. Náklad 1 769 000 Kč.

Tepelná izolace střechy
Zasmluvněna společnost Izomat s.r.o za 2 683 000 Kč. Náklad 3 227 000 Kč.

Kontaktní zateplovací systém
Zasmluvněny společnosti Profi Construction s.r.o. + Izomat s.r.o. za 608 000 Kč. Náklad

366 000 Kč.

Cementové potěry
Zasmluvněna společnost APP Hranice s.r.o. za 2 937 000 Kč. Náklad 1 446 000 Kč.
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Zdvojená podlaha
Zasmluvněna společnost Konstruktis Delta s.r.o. za 1 913 000 Kč. Náklad 1 990 000 Kč.

Dlažba z umělého kamene
Zasmluvněna společnost Teraco Lite s.r.o. za 986 000 Kč. Náklad 997 000 Kč.

Argelith
Zasmluvněny společnosti Siko a.s. + Daněk – Kámen Keramika s.r.o. za 6 312 000 Kč. Náklad

6 400 000 Kč.

Vnitřní omítky
Zasmluvněna společnost Profi Construction s.r.o. za 521 000 Kč. Náklad 525 000 Kč.

SDK Konstrukce
Zasmluvněna společnost SDK Vacikar s.r.o. za 3 018 000 Kč. Náklad 2 102 000 Kč.

Podhled ve výrobě
Zasmluvněna společnost Konstruktis Delta s.r.o. za 8 407 000 Kč. Náklad 8 327 000 Kč.

Průmyslové parkety
Zasmluvněna společnost Hyka s.r.o. za 3 373 000 Kč. Náklad 2 377 000 Kč.

Akustický dřevěný obklad
Zasmluvněna společnost Domestyl s.r.o. za 780 000 Kč. Náklad 825 000 Kč.

Sanitární příčky
Zasmluvněna společnost PMH s.r.o. za 450 000 Kč. Náklad 208 000 Kč.

Prosklené dělicí příčky
Zasmluvněna společnost Liko-s a.s. za 456 000 Kč. Náklad 788 000 Kč.

Spodní vrstvy komunikace
Zasmluvněna společnost J-Stav s.r.o. + Dek + Benefit s.r.o. za 1 849 000 Kč. Náklad

1 258 000 Kč.

Vláknobeton
Zasmluvněna společnost ČR Beton s.r.o. za 209 000 Kč. Náklad 1 204 000 Kč.

Asfaltové plochy
Zasmluvněna společnost Strabag a.s. za 1 948 000 Kč. Náklad 1 350 000 Kč.

Sadové úpravy
Zasmluvněna společnost Bartl s.r.o. za 235 000 Kč. Náklad 360 000 Kč.
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Tabulka vyhodnocení
Konstrukce Kalkulace (Kč) Zasmluvněno (Kč)

Projektová dokumentace 6 635 000 6 900 000

Zemní práce 10 934 000 10 375 000

Monolitické konstrukce 55 000 000 55 142 000

Izolace stavby 1 151 000 794 000

Ocelová konstrukce 19 271 000 18 500 000

Trapézový plech 1 230 000 1 398 000

Fasáda 22 231 000 21 300 000

Hydroizolace střechy 1 903 000 3 120 000

Zelená střecha 1 769 000 2 231 000

TI střechy 2 683 000 3 227 000

KZS 608 000 366 000

Cementový potěr 2 937 000 1 446 000

Zdvojená podlaha 1 990 000 1 913 000

Dlažba z umělého kamene 997 000 986 000

Argelith 6 400 000 6 312 000

Vnitřní omítky 525 000 521 000

SDK Konstrukce 2 102 000 3 018 000

Podhled ve výrobě 8 327 000 8 407 000

Akustický dřevěný obklad 825 000 780 000

Průmyslové parkety 2 377 000 3 373 000

Sanitární příčky 208 000 450 000

Prosklené dělicí příčky 788 000 456 000

Spodní vrstvy komunikace 1 849 000 1 389 000

Vláknobeton 1 204 000 209 000

Asfaltové plochy 1 350 000 1 948 000

Sadové úpravy 360 000 235 000

Součet 155 654 000 154 796 000

Výsledek přípravy +858 000

Celkově se podařilo připravit stavební zakázku s výnosem +858 000 Kč. Bylo zasmluvněno 28

subdodavatelů.
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4.12 Návrhy opatření

Návrh opatření by se týkal zjednodušení interního postupu zasmluvnění subdodavatelů. Jelikož

některé malé firmy a řemeslníci, např. klempíři, zámečníci, izolatéři, kteří jsou nezbytni pro

zajištění detailů, prostupů a dalších „jemných“ prací na stavbě, jsou s pravidly koncernu

nespokojeny. Při jednání s těmito subjekty jsem se mnohokrát dozvěděl, že ostatní větší stavební

společnosti, mají jednodušší smlouvy a postupy pro spolupráci mezi nimi.  Jelikož je Strabag

nadnárodní koncern, realizující ty největší a nejkomplikovanější stavby u nás, má i své interní

právnické oddělení, které vytváří protokoly o projednání nabídek, a i finální podoby smluv.

Některá koncernová pravidla, např. podmínka zádržného, smluvní pokuty a dlouhá doba

splatnosti faktur jsou pro tyto malé a soukromé řemeslníky neakceptovatelné. Výsledkem je

neochota spolupracovat, což má za následek zvýšení pracovního nasazení přípraváře a

komplikace v zajištění náhrady.

Další opatření bych navrhl v controllingu. Jedná se o to, když už se podaří se subdodavatelem

dohodnout na předmětu plnění a obchodních podmínkách, je potřeba vypracovat cenové zrcadlo,

na jehož základě se vypracuje např. smlouva o dílo, objednávka, kupní smlouva. Toto cenové

zrcadlo musí podepsat ekonom stavby, stavbyvedoucí, vedoucí přípravy, vedoucí oblasti a

vedoucí direkce. Občas se stává, že dotyční vedoucí nejsou ten den dostupní, a když už je stavba

v prodlení, znamená to navýšení prodlení např. v dodání materiálu. Další věcí je, že se vedoucí

vyjadřují k samotnému výběru, kdy dotyčný vedoucí nemusí souhlasit s výběrem, ať už z

negativní zkušenosti s vybranou firmou, nebo s nabídnutou částkou. Když je toto cenové zrcadlo

neodsouhlaseno, musí začít nové výběrové řízení a nové jednání se subdodavateli o obchodních

podmínkách a předmětu. Přípravář se může opět dostat pod časový tlak ze stavby, která už

potřebuje zahájit jednotlivé dílčí práce na konstrukcích. Když se jedná o práce a činnosti, které

jsou na rizikové cestě v harmonogramu, může dojít k prodloužení termínu výstavby zakázky a na

to navazující nepříjemnosti.

Návrh opatření v oblasti smluv, navrhuji je upravit dle ceny. Bylo by vhodné smlouvy rozdělit

dle ceny např. do výše 1 miliónu Kč, protože není snadné se dohodnout na těchto obchodních

podmínkách se subdodavatel např. klempířskou firmou, jejíž nabídnuté práce jsou např. za

350 000 Kč. Je snazší se na těchto obchodních podmínkách domluvit např. s firmou provádějící

monolity, jejichž objem práce je v hodnotě desítek miliónu. Navrhuji proto pro subdodavatele

s menší hodnotou zakázky vytvořit smlouvu s kratší splatností faktur, zrušením nebo snížením

zádržného. Výsledkem by bylo, větší zájem menších živnostníků, řemeslníku a menších
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společností na spolupráci s tak velkou stavební společností jako je Strabag a.s. Výhodou pro tyto

subjekty při spolupráci s velkým koncernem je, že v případě dobře odvedené práce nastane

záruka obdržení peněz, resp. proplacení vystavených faktur v dohodnutém čase.

Návrh ohledně cotrollingu, by se týkal toho, že není nutné, aby cenová zrcadla byla předkládána

vedoucímu oblasti a vedoucímu direkce. Vždy za celou stavební zakázku zodpovídá

stavbyvedoucí, resp. vedoucí projektu. Bylo by produktivnější cenové zrcadlo předkládat

dotyčnému stavbyvedoucímu, vedoucímu přípravy a ekonomovi stavby. Vedoucí oblasti,

potažmo celé direkce, nemusí mít vždy z dílčí problematiky aktuální informace. Stává se, že

přípravář zdůvodňuje výběr subdodavatele stavbyvedoucímu, který bývá s výběrem informován

už při výběrovém řízení, ale při podpisu cenového zrcadla jsou informace upřesněny a

vyjasněny. Dalším krokem bývá obdobné zdůvodňování u vedoucího oblasti. Cenové zrcadlo je

dále posíláno vedoucímu direkce, kde opět proběhne odůvodnění vybrání subdodavatele. Tato

činnost zdůvodňování má za úkol úplný controlling a informovanost vedoucích a nadřízených,

ale při časové tísni stavební zakázky, může mít i velmi negativní účinek. Proto navrhuji opět

předkládání cenových zrcadel rozdělit dle finanční hodnoty nabídky subdodavatele. Do 2

miliónu Kč bude cenové zrcadlo předkládáno pouze vedoucímu projektu, vedoucímu přípravy a

ekonomovi stavby. Od 2 miliónu Kč do 5 miliónu Kč, by bylo nutné předložení a vyžádání

souhlasného podpisu i vedoucím oblasti. Práce subdodavatele nad 5 miliónu Kč, už by musely

být se souhlasem vedoucího direkce. Tyto řešení by měli za následek zrychlení a produktivitu

přípraváře a usnadnění spolupráce mezi společnostmi.
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5 Závěr

Diplomová práce se snažila čtenáři přiblížit praktickou ukázkou fungování přípraváře

v nadnárodním stavebním koncernu a reálné stavební zakázce Přístavba haly A1 Schwan

Cosmetics ČR v Českém Krumlově.

V teoretické části byly objasněny některé z pojmů a situací, které jsou nezbytné pro povolání

technika přípravy staveb a nákupu.

Cílem diplomové práce bylo připravit stavební zakázku za hlavního dodavatele stavby. Bylo

nutné sehnat subdodavatele jednotlivých konstrukcí. Byly vybrány konstrukce, kde je možné

největší uspoření peněz, a které jsou na kritické cestě pří výstavbě. Při poptávání jednotlivých

subdodavatelů je potřeba důkladné připravení materiálů pro realizaci, jako je výkresová

dokumentace a výkaz výměr, resp. soupis prací. Při chybném požadavku a přepracování

požadované změny od subdodavatele, je velmi časově náročné zahájit nové výběrové řízení, a

tím vznikající riziko skluzu doby výstavby. Výběrové řízení od počátečního e-mailu nebo

telefonického kontaktování až po podpis smlouvy o dílo trvá zhruba jeden až dva měsíce. Tato

časová délka jde zkrátit, ale zvyšuje se riziko nedostatečného upřesnění předmětu díla a s tím

vznik víceprací, které bývají vyčíslovány mnohem vyšší částkou, než když jsou práce

zakalkulovány již při zasmluvnění. Dalším rizikem je neobdržení konkurenčních nabídek a

nemožnost stlačení výše finanční hodnoty první cenové nabídky. Při jednání se subdodavateli

jsou důležité komunikační a technické dovednosti. Dodavatelům je potřeba vyjasnit koncernová

pravidla, které však nebývají úplně v jejich prospěch. Tyto pravidla byla vytvořena na základě i

negativních zkušeností, které vznikají při neplnění dojednaného předmětu a vznikají tím

vícenáklady hlavnímu dodavateli zakázky a zvyšování ceny díla. Tyto náklady pak nelze právně

přefakturovat na konkrétního dodavatele, který může být za náklady zodpovědný např.

nedodržením technologického postupu, i když ho při zasmluvnění garantoval, ale pouze ústně.

Vybrané konstrukce tvoří zhruba 1/3 celkového rozpočtu stavby. V diplomové práci se povedlo

připravit stavební zakázku v zisku +858 000 oproti počítanému nákladu. Výběr subdodavatelů

probíhá na základě financí a nabízeném produktu. Jen výjimečně se stává, že některý

z nabízejících subdodavatelů nebyl schopen plnit svoje dílo v požadované časové době. Časové

nepříjemnosti a požadavky probíhají až při realizaci dílčí části, kdy už jsou dodavatelé pod

dohledem stavbyvedoucího/vedoucího projektu a jsou vázány smlouvou nebo objednávkou. Tyto

požadavky nejsou při výběru dodavatele povětšinou známé a nejsou brány v potaz. V práci bylo
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potvrzeno nepsané obchodní pravidlo, že první nabídka není většinou konečná. S cenou rádi

kalkulují i samotní dodavatelé, a je možné cenu výrazně stlačit. V případě, že by byla brána

první nabídka, cena stavební zakázky by se zvýšila o dalších zhruba 5 % až 7 %. Tím, že jsou

jednotliví dodavatelé vybírávány formou výběrového řízení s konkurenčními dodavateli, je

možné dosáhnout požadovaného skonta a zvýšit zisk vůči investorovi.

V práci nejsou řešeny konstrukce a technologie zabývající se problematikou TZB a

Elektroinstalace. Na tyto řemesla jsou ve společnosti Strabag specialisté v podobě techniků TZB

a EI.

Role přípraváře ve stavební firmě je důležitá v tom, že stavbyvedoucí je povětšinu času

zaneprázdněn na stavbě řešením operativních problémů a nemůže být u jednání, které se týkají

konstrukcí, které budou montovány až za nějaký čas. Práce přípraváře u velké společnosti jako je

Strabag a.s. v sobě zahrnuje důraz na ekonomické znalosti, orientaci v právnickém oboru a

jazyku, ale prioritním aspektem stejně zůstávají stavebně-technické znalosti.
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Seznam použitých zkratek

TZB Technické zařízení budovy

NP Nadzemní patro

Např. Například

Apod. A podobně

T.j. To jest

SoD Smlouva o dílo

resp. Respektive

Tl. Tloušťka

MM Milimetr

M² Metr čtvereční

PD Projektová dokumentace

CZ Cenové zrcadlo

Kč Korun českých

HSV Hlavní stavební výroba

PSV Přidružená stavební výroba

OPN Ostatní přímé náklady

EI Elektroinstalace

KZS Kontaktní zateplovací systém

DPS Dokumentace pro provedení stavby

Fy Firma, firmy

ZOKT Zařízení pro odvod kouře a tepla

SDK Sádrokarton
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