Změnový list
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změnového listu:
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská a Hranečník
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

1

VAL všechny SO/PS
HRA všechny SO/PS

Lokalita Valchařská: všechny SO / PS
Lokalita Hranečník: všechny SO / PS
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

číslo smlouvy objednatele

Objednavatel (Kupující):

Dopravní podnik Ostrava ,a.s.

Zhotovitel (Prodávající):

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.

Vedoucí projektu:

xxx

a číslo smlouvy zhotovitele

DOD20200869

Přílohy:

20/014/KS_DPO

Počet paré:

bez příloh

Příjemce:

1x

Objednatel

1x

Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis:
Kupující se dle čl. I odst. 6 Kupní smlouvy zavázal poskytovat nezbytnou součinnost a dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy zajistit nezbytné souhlasy vlastníků pozemků a
vypořádání majetkoprávních vztahů tak, aby Prodávající mohl v souladu s Kupní smlouvou podat žádost a získat pravomocné společné povolení do 9 měsíců od účinnosti
Kupní smlouvy, tj. do 19. 12. 2021; Prodávající rovněž v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 14 Kupní smlouvy a byl součástí nabídky Prodávajícího, kalkuloval 9 týdnů pro
inženýrskou činnost.
S ohledem na prodlení na straně Kupujícího při zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou (nezbytná součást dokladové části PD) požaduje Prodávající
prodloužit lhůtu pro zajištění pravomocného Povolení pro Nabíjecí stanice a to následovně (s ohledem na lhůty správních jednání 75 dnů):
a) pro lokalitu Valchařská nejpozději do 75 dnů od předání posledního souhlasu vlastníka/ů pozemku/ů s umístěním stavby; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela
nezbytnou součinnost.
b) pro lokalitu Hranečník nejpozději do 25. 1. 2022; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost.

Projektant stavby
Časový dopad na plnění SoD:
Dopad na PD
Ostatní ujednání

mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD
S dopadem na PD, část dokumentace bylo nutné přepracovat s ohledem na plnění požadavků dotčených úřadů
Uvedené změny nemají dopad do ceny plnění

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

Procentuální podíl
Méněprací ZL k celkové
ceně stavby

-

Cena navrhovaných Víceprací Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové
řešeného ZL
ceně stavby

-

0,00%

0,00%

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:
firma

jméno

Předložil zhotovitel

SOL

xxx

Vedoucí oddělení energie a ekologie

DPO

xxx

Vedoucí odboru dopravní cesta

DPO

xxx

Manažer stavebních projektů

DPO

xxx

Vedoucí projektu

DPO

xxx

Konečné vyjádření oprávněné
osoby:

DPO

xxx

datum

souhlasím/
nesouhlasím

podpis

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny
všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu.

