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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5
číslo OZ: 11
Zhotovitel:
STAV – AGENCY s.r.o.
Investor:
VOŠ a SPŠ Jičín
Datum: 09.08. 2019
Název akce:   Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín

Způsob odeslání / předání
datum:
poštou
e-mailem
faxem
osobně





Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:




Příloha č.1



Předmět změny:  
	Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy


Popis a zdůvodnění změny: 
Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámcích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámky jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů. 

Počet připojených listů specifikací:                                         

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: 
                












Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím


Stanovisko projektanta stavby:  souhlasím


Stanovisko energetického specialisty:  souhlasím         





Příloha: změnový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5
číslo ZL: 11
Zhotovitel:
STAV – AGENCY s.r.o.
Změnový list vystavil:
STAV – AGENCY s.r.o.
Datum: 
09. 08. 2019

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  
	Střecha tělocvičny – úprava spádu střechy


Popis a zdůvodnění změny: 
Po rozkrytí spodní a vrchní střechy tělocvičny bylo zjištěno, oproti běžným typovým projektům těchto hal, že střešní krytina je uchycena na trámcích nevhodných pro další kotvení střešních panelů. Dále bylo zjištěno, že trámky jsou kotveny do dodatečně navařených patek, které se musí upravit pro montáž nových nosných profilů pro kotvení střešních panelů. 

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

0,- Kč
Cena víceprací bez DPH:

311 571,48 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

311 571,48 Kč
Dokončení opláštění a vnitřků tělocvičny + okapový chodník – 22. 09. 2019
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: 


Datum: 

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):


