
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.

Pracovník odboru veřejné zakázky: souhlasím

Konečné vyjádření oprávněné osoby: souhlasím

Technický dozor stavebníka (TDS): xxx

souhlasím

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:

xxx

xxx

1,12% -63 106,93

souhlasím

jméno datum
souhlasím/ 

nesouhlasím
podpis

Předložil zhotovitel: xxx souhlasím

Autorský dozor (AD): xxx

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu

Dopad na PD bez dopadu

Vyjádření - souhlas se změnou:

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

-112 413,30 2,55% 49 306,37

Popis:

Na základě provedené studie měření intenzity osvětlení před stavbou byly provedeny změny PD a to změna množství osvětlovacích těles (-4ks) a změna 

druhu kabelových chrániček. Nebyla použita dvouplášťová korugovaná trubka, avšak trubka elektrikářská tuhá. Byla upřesněna trasa ochranných trubek 

plánovaných rozvodů pro osazení informačních tabulí a kamerového systému.

Projektant stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel stavby mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

5) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

6) Fotodokumentace

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

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

3)  Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací Zhotovitel

4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS Autorský dozor (AD)

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

Přílohy: Příjemce:

1) Krycí list rozpočtu Objednatel

Technický dozor 

stavebníka: 
xxx

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

Objednavatel: 18030836-01

Změnový list
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Číslo změnového listu:

Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina

2Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/
Elektroinstalace.


