
Dopravní podnik Ostrava a.s.                            DOD20180210

Počet paré:

 1 x

1 x

1 x

1 x

Údaje v Kč bez DPH:

firma

IDS Olomouc a.s.

Dopravní 

projektování 

Ostrava s.r.o.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Dopravní podnik 

Ostrava a.s.

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: změna termínu dokončení stavby dle zdůvodňovacího HMG

Dopad na PD změny zakresleny v DSPS

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno

Zhotovitel stavby

souhlasím/ 

nesouhlasím
datum podpis

Přílohy:

Technický dozor 

stavebníka: 
xxx

1) Krycí list rozpočtu

2)  Rekapitulace rozpočtu - změnový list č. 1 Technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel

Příjemce:

3)  Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS

6) Fotodokumentace

5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Autorský dozor (AD)

Zhotovitel

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Technický dozor stavebníka (TDS): xxx souhlasím

Konečné vyjádření oprávněné osoby: 

Pracovník odboru veřejné zakázky: xxx

xxx souhlasím

souhlasím

Předložil zhotovitel: xxx souhlasím

Autorský dozor (AD): xxx souhlasím

Popis:

Během bouracích prací střešního pláště bylo zjištěno, že stávající střešní plášť byl tvořen cca ze sedmi asfaltových vrstev  a sklon střechy 

byl dodatečně upravován návozem vrstvy podkladního písku. Tyto vrstvy bylo nutno ručně vybourat a odvést. Nově se docílilo sklonu 

střechy zřízením vrstvy z polystyrénových spádových desek. Tyto desky bylo nutno přikotvit. Krytina střešního pláště byla provedena z 

modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK 40 a horní krycí vrstva byla položena z materiálu GLASTEK 30. Při této činnosti došlo k 

prodloužení termínu prací především z důvodu čekání na dodávku spádových polystyrenových desek.

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl Víceprací ZL k 

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

-113 240,09 2,57% 293 446,62 6,65% 180 206,53

Změnový list

Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina

Úprava sklonu a typu střešního pláště zastávek.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

Číslo změnového listu:

Objednavatel: 

Zhotovitel:                                                                                                 IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne        číslo smlouvy objednatele                    a číslo smlouvy zhotovitele

18030836-01


