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Výběr a hodnocení dodavatelů služeb facility managementu

Úkolem bakalářské práce je zrekapitulovat problematiku výběru a hodnocení dodavatelů služeb facility
managementu. Práce bude aplikovat teoretická východiska případovou studií na konkrétní stavební objekt.
Bakalářská práce z teoretického hlediska zrekapituluje pojmy uvedené v názvu práce a provede sumarizaci
všech dostupných technických a právních předpisů, které se vztahují k dané problematice. Zaměří se na
uplatnění principů FM jako podmínky udržitelného rozvoje stavebních objektů a využití technických a
ekonomických přístupů v řešení otázek zaměřených na udržitelnou výstavbu.

V současnosti je ve velkém množství budov zajišťován jejich provoz a údržba dodavatelským způsobem a
postupně se zadává dodavatelům i provádění dalších činností spadajících do oblasti facility managementu.
Činnosti s tím související zahrnují zejména výběrová řízení na nové dodavatele, hodnocení služeb a
posledním krokem je i vyladění standardů, dodavatelských struktur a úpravy vzájemných smluv mezi
objednavatelem a dodavatelem služeb. Cílem je harmonizace základních požadavků na jednotlivé druhy
služeb a jejich následná normalizace, tzn. vytvoření jednotných evropských norem pro jednotlivé služby.

Textová část bude obsahovat:
1. Rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se k dané problematice v obecné poloze.
2. Rozbor výběru a hodnocení dodavatelů služeb facility managementu
3. Vlastní návrh hodnocení dodavatelů služeb

Grafická část bude obsahovat:
1. zjednodušenou dokumentaci stavby
2. grafy
3. tabulky
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