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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
číslo OZ: 001
Zhotovitel:
COMMODUM spol. s r.o.
Investor:
SPŠ Stavební Valašské Meziříčí
Datum: 20.12.2018
Název akce: „Stavební úpravy SPŠ Stavební – zateplení správní budovy Vrbenská“
Způsob odeslání / předání
datum: 20.12.2018
poštou
e-mailem
faxem
osobně





Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
T03/A Výpis výplní otvorů

V29/B pohled S

Položkový rozpočet

Dod. č.1 SOD

Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                                     
Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo zhotovitelem předloženo provozně vhodnější technické řešení nových výplní dveřních otvorů vedoucích do prostorů dílen odborného výcviku, a to z důvodu nově plánované obměny strojového vybavení dílen. V PD navržené 2 kusy plastových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (pozice PS 2), byly nahrazeny jedním kusem sekčních vrat s přerušeným tepelným mostem s nadsvětlíkem (PS2b) Druhé dvoukřídlé dveře pouze upraveny v členění (PS2a). Dodrženy byly všechny tepelně technické parametry, a toto kvalitativně vhodnější řešení bylo bez dopadu na cenu díla: Dle požadavků PD měly být dodány otevíravé dvoukřídlé dveře s Ud ≤ 1,100 W/(m2K), sekční vrata mají hodnotu Ud ≤ 0,880 W/(m2K), tedy lepší, než bylo požadováno v PD i v EP, cena za dodání kvalitativně lepšího výrobku zůstává stejná.


Počet připojených listů specifikací:                                         
6
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

odstavec 4, § 222 

odstavec 5, § 222 
odstavec 6, § 222 
odstavec 7, § 222 


Oznámení vydává: Ing. Karel Trlica TDI (TDS)
                
                                                                                                               ………..………………………….………………
                                                                                                                     Ing. Karel Trlica TDI (TDS)
Stanovisko technického dozoru stavby:  
Výše uvedená změna byla projednána s projektantem a objednatelem na kontrolních dnech. Tato změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla a nesnižuje standard díla dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
TDS doporučuje tento ZL č. 1 odsouhlasit.

                                                                                                               ……………………………………………
                                                                                                         Razítko a podpis TD

Stanovisko projektanta stavby: 
Novým výrobkem sekčních vrat je splněna podmínka technických a stavebně fyzikálních parametrů uvedených v PD.
  AD doporučuje změnu odsouhlasit.


                                                                                                               ……………………………………………
Razítko a podpis AD

Stanovisko energetického specialisty:           
Původní návrh dle EP č. 24-17/127 ze dne 8.9.2017 počítal s výměnou stávajících dveří za nové s hodnotou Ud ≤ 1,200 W/(m2K). Změna řeší výměnu původně navržených dvoukřídlých otevíravých dveří do dílen odborného výcviku za sekční vrata. Nová výplň dveřního otvoru bude mít hodnotu Ud = 0,880 W/(m2K). Změnou bude dosaženo lepší hodnoty součinitele prostupu tepla, než bylo původně plánováno. Tato změna je na straně bezpečnosti výpočtu a nebude mít vliv na roční úsporu energie na vytápění a emise CO2. S navrhovanou změnou souhlasím.




                                                                                                                 ……………………………………………
Razítko a podpis ES

Příloha: rozpočet VCP a MNP, specifikace, pohledy


ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
číslo ZL: 001
Zhotovitel:
COMMODUM spol. s r.o.
Změnový list vystavil:
Ing. Karel Trlica TDI (TDS)
Datum: 
20.12.2018
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
  
Předmět změny:  
Změna vyvolaná dodatečným požadavkem provozovatele 
Popis a zdůvodnění změny:                             
 Na základě dodatečného požadavku objednatele bylo zhotovitelem předloženo provozně vhodnější technické řešení nových výplní dveřních otvorů vedoucích do prostorů dílen odborného výcviku, a to z důvodu nově plánované obměny strojového vybavení dílen. V PD navržené 2 kusy plastových dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem (pozice PS 2), byly nahrazeny jedním kusem sekčních vrat s přerušeným tepelným mostem s nadsvětlíkem (PS2b). Druhé dvoukřídlé dveře pouze upraveny v členění (PS2a). Dodrženy byly všechny tepelně technické parametry, a toto kvalitativně vhodnější řešení bylo bez dopadu na cenu díla: dle požadavků PD měly být dodány otevíravé dvoukřídlé dveře s Ud ≤ 1,100 W/(m2K), sekční vrata mají hodnotu Ud ≤ 0,880 W/(m2K), tedy lepší, než bylo požadováno v PD i v EP, cena za dodání kvalitativně lepšího výrobku zůstává stejná.

Počet připojených listů specifikací: 4  
Počet připojených výkresů: 2
Cena méněprací bez DPH:

- 85 909,01 Kč
Cena víceprací bez DPH:

+ 85 909,01 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč
Beze změny                                         
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:
Podpis zmocněnce zhotovitele:

                                           


                                              



Datum: 20.12.2018


Datum: 20.12.2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

