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Číslo smlouvy objednatele: 2906/2018/Ol/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ= 8 ‘ 05

Císlo investiční akce: 09, 6210

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2906/2018IOI

Smluvni strany

Statutární město Ostrava STASEKO PLUS s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Zastoupena jednatelem společnosti

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. Romanem Moldrzykem

náměstkyní primátora

 

IČO: 008 45 451 IČO: 258 53 473

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: C225853473(p1átce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

     

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, vložka 22241

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čI.l.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory

v areálu MNO — část 1“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle

§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
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2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši l.559.392,50 Kč bez DPH (tj. 4,06 % původní ceny díla)

a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 1.272.337,50 Kč bez DPH (tj. 3,31 % původní ceny díla).

Cenový nárůst činí 287.055,00 Kč bez DPH (tj. 0,75 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní stran! se dohodl realizovat více )ráce a nerealizovat ráce v rozsahu dle )říloh č. 4 této
$)

smlouvy.“

2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 — Změnový list č. 1 — 4, vč. položkových rozpočtů méně a

víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

l . Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 38.734.213,95 Kč

DPH 8.134.184,93 Kč

Cena celkem včetně DPH 46.868.398,88 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

.,Iiucrgclíclxc úspor) \\ urculu J\INU _ mm I" dodatek C. l

v

Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona 0. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 00657/RM1822/11 ze dne 12.02.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222

odst. 6 zákona.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2906/2018/01 /VZKÚ ze dne 13.08.2018, tímto dodatkem č. ]

nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, Že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2906/2018/01 /VZKÚ uzavřené dne

13.08.2018.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. l — Změnový list č. l — 4, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava Za zhotovitele: STASEKO PLUS s.r.o.

 

Datum:18.2.2019
 

Místo: Ostrava

Datum: 14.2.2019
 

Místo: Český Těšín

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

,.l—Ím'rgclickc Ummy \‘ nrczllu MNO _ {‘2'le l" _ dodatek C. 1

Ing. Roman Moldrzyk

jednatel společnosti
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo oz; 1

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava |Datum: 18.01.2019 
 

Název akce: Energetické úspory v areálu MNO — část |,

objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouEl e—mailem- faxeml:] osobnélj

datum: 18.01.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Objekt LPS a autodílny, 18008—DPS—D.1.1-b—2.11.1, 18008—DPS—D.1.1—

b—2.11.2, 18008—DPS—D.1.l-b—2.11.3, 18008-DPS-D.1.1-b-2.11.4
 

na rozpočtové podklady; Položkový rozpočet víceprací - ZL 1
 

 na jinou část smlouvy:
 

Předmět změny: objekt LPS a autodílny

Vícepráce — Dodávka a montáž ocelových rámů pro garážová vrata V1-8 u objektu autodílen.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu

projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace.

Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené na stropní

konstrukci, které bude nutné přeložit.

Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1-8. Nově bude instalována vynášecí ocelová konstrukce,

sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností

podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží.

Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu

autorského dozoru.

 

Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod vícepráce / méaěpráee:

Soupis a popis změn dle §222 zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů: ZL1 Dodávka a montáž ocelových rámů pro garážové vrata: 312.147,00 Kč

(bez DPH) — změna dle 5222 odst. 4 (změna de minimis)

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných

zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem

stanovené limity.

odstavec 4, § 222 IE odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 El

  Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora  
 



EVROPSKÁ UNIE ' ' '

Evropské strukturálni a investiční fondy Ministerstvo životního prostředí

Operační program Životní prostředi

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu

projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace.

Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené na stropní

konstrukci, které bude nutné přeložit.

Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1—8. Nově bude instalována vynášecí ocelové konstrukce,

sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností

podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží.

Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu

autorského dozoru. Tato dokumentace je provedena pod označením 18008-DPS-D.1.1—b—2.09.1-8;

l8008—DPS-D.l.1-b-2.10,‘ 18008—DPS-D.1.1-b-2.11.1-4.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na hodnotící kritéria a na výstupy energetického posudku včetnějeho příloh

energetický specialista 0034

 

 Přílohy:1. Položkový rozpočet víceprací ZL1

2. výkres č. 18008-DPS—D.1.1-b-2.11.1 LPS a autodílny

3. výkres č. 18008-DPS—D.1.1—b—2.11.2 LPS a autodílny

4. výkres č. 18008—DPS—D.1.1—b—2.11.3 LPS a autodílny

5. výkres č. 18008—DPS—D.1.1-b-2.11.4 LPS a autodílny
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+P05 číslo ZL: 1

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 18.01.2019  
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO

Vícepráce — Dodávka a montáž ocelových rámů pro garážová vrata V1-8 u objektu autodílen.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že provedení sekčních vrat nelze provést dle předpokladu

projektanta, uvažovaného v rámci zpracování projektové dokumentace.

Provedení sekčních vrat dle technologie dodavatele brání technické instalace zavěšené

na stropní konstrukci, které bude nutné přeložit.

Jedná se o sekční garážová vrata ozn. V1-8. Nově bude instalována vynášecí ocelová konstrukce,

sloužící pro uchycení dveří. Tato nová konstrukce mmj. eliminuje negativní vliv nerovností

podkladů v místech, kde budou umístěna vertikální vodítka a torzní pružiny v nadpraží.

Projektant tuto část PD k provedení stavby technicky a projekčně upravil v rámci výkonu

autorského dozoru.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: 5 Počet připojených výkresů: 4

Cena ménépraci bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč 312.147,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

312.147,00,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto 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:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

............................................... Ing. Roman Moldrzyk

lng. Bohuslav Gembík jednatel společnosti

vedoucí investičního odboru SMO

Datum: 18.01.2019 Datum: 18.01.2019  
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobílost výdajů (ředitel 000 a OZE):
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo oz: 2
 

 

 

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 18.01.2019
 

Název akce: Energetické úspory v areálu MNO — část I

objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-maílemlg faxemD osobněD

datum: 18.01.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na Výkresv= Objekt LPS a autodílny, PD ozn. 18008 MNO Energetické

úspory DSPS, výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-09
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet více a méně prací — ZL 2
 

na jinou část smlouvy:  
 

 

Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO

Vícepráce a méněpráce — Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci realizace došlo kzaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že

velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům

vprojektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických

prvků provedené vrámci zpracování výrobní dokumentace. Vrámci činnosti AD byla upravena

projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě.

Souhrn změn ——ZL2:

1. Plastový prvek P/01 u 12l<s nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

2. Plastový prvek P/02 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, u 1ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

3. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, u 2ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

4. Plastový prvek P/04 je umístěn ve výšce cca 4m nad podlahou. Nově je okno

otevíravo/sklápěcí a doplněno pákovým ovladačem, nebudou dodány horizontální žaluzie.

Mimo odpočet žaluzií nemají tyto změny vliv na cenu, specifikace viz. příloha

5. Plastový prvek P/06 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry 2ks

neodpovídají údajům uvedeným v PD, všechna okna budou doplněna o pákový ovladač

(okna jsou umístěna ve výšce cca 2,5m nad podlahou), doplnění pákového ovladače nemá

vliv na cenu, specifikace viz. příloha

6. Plastový prvek P/O7 — P/18 součástí dodávky nebudou horizontální žaluzie a vnitřní

parapety. Z důvodu nemožnosti manipulace s navrženými fixními okny jsou tato rozdělena

na menší části. Smaltované výplně před sloupy budou z důvodu nemožnosti výměny při

jejich poškození nahrazeny zatepleným plastovým panelem. Celkové UW bude zachováno,

specifikace viz. příloha

7. Plastový prvek označený na výkrese 18008-DPS-D.1.1-b-2.05 Severozápadní pohled jako

P/19 chybí v rozpočtu i ve výpise prvků. specifikace viz. příloha

8. Zámečnický prvek 2/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha  
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Počet připojených listů specifikací: |
 

 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů: ZL2 Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách: 15.299,00

Kč (bez DPH)- změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNPOZ — Odpočet původních výplní na LPS a autodílnách: -645.052,50 Kč (bez DPH):

VCP02 — Přípočet nových výplní na LPS a autodílnách: 660.351,50 Kč (bez DPH):

bylo zjištěno že:

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem

stanovené limity.

odstavec 4, § 222 E odstavec 5, § 222 [] odstavec 6, § 222 I: odstavec 7, § 222 E]

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora  
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

Vrámci realizace došlo |< zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace,

která je předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, Že velikosti

plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným

v projektové dokumentaci.

Projektant vrámci AD odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené

v rámci zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD bude upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků

na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby

pod označením 18008 MNO energetické úspory DSPS — LPS a autodílny a je přílohou tohoto ZL.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. K poměru ke

zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící

kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

energetický specialista 0034

  Příloha:1. Tabulka změn otvorových výplní ZL2, ZL4

2. Položkový rozpočet více a méně prací ZL2

3. Výkres č. 18008-DSPS—D.1.1-09 LPS a autodílny
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  75- 7i

 

 
ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+P05 číslo ZL: 2
 

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.
 

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava
 

Datum: 18.01.2019 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO

Vícepráce a méněpráce — Změna plastových a hliníkových výplní na LPS a autodílnách

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci realizace došlo kzaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že

velikosti plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům

v projektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických

prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena

projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě.

1. Plastový prvek P/01 u 12ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

2. Plastový prvek P/02 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, u 1ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

3. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, u 2ks nebude realizován parapet, specifikace viz. příloha

4. Plastový prvek P/O4 je umístěn ve výšce cca 4m nad podlahou. Nově je okno

otevíravo/sklápěcí a doplněno pákovým ovladačem, nebudou dodány horizontální

žaluzie. Mimo odpočet žaluzií nemají tyto změny vliv na cenu, specifikace viz. příloha

5. Plastový prvek P/06 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry 2ks

neodpovídají údajům uvedeným v PD, všechna okna budou doplněna o pákový ovladač

(okna jsou umístěna ve výšce cca 2,5m nad podlahou), doplnění pákového ovladače nemá

vliv na cenu, specifikace viz. příloha

6. Plastový prvek P/O7 — P/18 součástí dodávky nebudou horizontální žaluzie a vnitřní

parapety. Z důvodu nemožnosti manipulace s navrženými fixními okny jsou tato

rozdělena na menší části. Smaltované výplně před sloupy budou z důvodu nemožnosti

výměny při jejich poškození nahrazeny zatepleným plastovým panelem. Celkové Uw bude

zachováno, specifikace viz. příloha

7. Plastový prvek označený na výkrese 18008-DPS-D.1.1-b—2.05 Severozápadní pohled jako

P/19 chybí v rozpočtu i ve výpise prvků. specifikace viz. příloha

8. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha
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Počet připojených listů specifikací: 8 Počet připojených výkresů: 1
 

 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-647.212,50,- Kč 660.351,50,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

13.139,00,— Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto 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:

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

............................................... lng- Roman Moldrzvk

lng. Bohuslav Gembík jednatel společnosti

vedoucí investičního odboru SlVlO

Datum: 18.01.2019 Datum: 18.01.2019 
 

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

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo 02: 3
 

 

 

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava ‘Datum: 18.01.2019
 

Název akce: Energetické úspory v areálu MNO — část I

objekt Centrální sklad / sklad oddělení zásobování
 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e—mailemlg faxem|:| osobněD

datum: 18.01.2019

Odkazy na specifikaci: Tabulka změn otvorových výplní
 

na výkresy: PD ozn. 18008 IVINO Energetické úspory DSPS — Centrální

sklad; výkres č. 18008—DSPS-D.1.1-07
 

na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet více a méně prací — ZL 3
 

 na jinou část smlouvy:
 

 

Předmět změny: objekt Centrální sklad

Vícepráce/méněpráce — Změna plastových a hliníkových výplní na objektu Centrální sklad

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci realizace došlo kzaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že

velikosti a počty plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům

vprojektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických

prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. Projektant v rámci výkonu autorského

dozoru tuto část PD k provedení stavby upravil v souladu se zaměřením prvků na stavbě.

1. Plastový prvek P/02 bude realizováno pouze 17ks místo 20l<s, 3 ks otvorových výplní byly

zazděny uživatelem objektu před zahájením stavby, vrámci stavby zazdění zatepleno,

specifikace viz. příloha

2. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

3. Plastový prvek P/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

4. Plastový prvek P/05 bude realizováno 5ks navíc, těchto 5ks chybělo v PD, specifikace viz.

příloha

5. Plastový prvek P/07 okna nebudou realizována vplném rozsahu, nahrazena hliníkovými

sestavami (nadsvětlíky v rámci Z/03), specifikace viz. příloha

6. Plastový prvek P/08 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

7. Zámečnický prvek Z/01 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, součástí dodávky je také

dozdívka, zateplení a zazdění 1ks nerealizovaných dveří Z/Ol, specifikace viz. příloha

8. Zámečnický prvek Z/O3 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, rozšíření členění o

nadsvětlík původně PO7, specifikace viz. příloha

9. Zámečnický prvek Z/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha
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Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod vícepráce / méněpráce:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů: ZL3 Změna plastových a hliníkových výplní na centrálním skladu: -38.231,00

Kč (bez DPH) — změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)

MNP03 — Odpočet původních výplní na centrálním skladu: -625.125,00 Kč (bez DPH):

VCP03 - Přípočet nových výplní na centrálním skladu: 586.894,00 Kč (bez DPH):

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem

stanovené limity.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 I: odstavec 6, § 222 I:] odstavec 7, § 222 []

 

 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

Vrámci realizace došlo kzaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace,

která je předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, že velikosti

plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným

v projektové dokumentaci.

Projektant v rámci AD odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických prvků provedené

v rámci zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků

na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby

pod označením 18008 MNO energetické úspory DSPS — Centrální sklad a je přílohou tohoto ZL.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

...................................................

KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. V poměru ke

zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící

kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

energetický specialista 0034

  Příloha:

1. Tabulka změn otvorových výplní ZL3

2. Položkový rozpočet více a méně prací ZL3

3. Výkres č. l8008-DSPSV-D.1.1—07 Centrální sklad
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+P05 číslo 2L: 3

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 18.01.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: objekt Centrální sklad/sklad oddělení zásobování

Vícepráce/méněpráce — Změna plastových a hliníkových výplní na objektu Centrální sklad

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci realizace došlo |< zaměření skutečných rozměrů plastových a zámečnických prvků na

stavbě, tak jak předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že

velikosti a počty plastových prvků, zámečnických výrobků, přesně neodpovídají předpokladům

vprojektové dokumentaci. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken a zámečnických

prvků provedené v rámci zpracování výrobní dokumentace. Projektant vrámci výkonu

autorského dozoru tuto část PD kprovedení stavby upravil vsouladu se zaměřením prvků na

stavbě.

Souhrn změn —— ZL3:

1. Plastový prvek P/02 bude realizováno pouze 17ks místo 20ks, 3 ks otvorových výplní byly

zazděny uživatelem objektu před zahájením stavby, vrámci stavby zazdění zatepleno,

specifikace viz. příloha

2. Plastový prvek P/03 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

3. Plastový prvek P/O4 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

4. Plastový prvek P/O5 bude realizováno 5ks navíc, těchto 5ks chybělo v PD, specifikace viz.

příloha

5. Plastový prvek P/07 okna nebudou realizována v plném rozsahu, nahrazena hliníkovými

sestavami (nadsvětlíky v rámci 2/03), specifikace viz. příloha

6. Plastový prvek P/08 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají

údajům uvedeným v PD, specifikace viz. příloha

7. Zámečnický prvek Z/Ol při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, součástí dodávky je také

dozdívka, zateplení a zazdéni 1ks nerealizovaných dveří Z/01, specifikace viz. příloha

8. Zámečnický prvek Z/O3 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, rozšíření členění o

nadsvětlík původně PO7, specifikace viz. příloha

9. Zámečnický prvek Z/04 při zaměřování před výrobou bylo zjištěno, že rozměry

neodpovídají údajům uvedeným v PD, má jiné rozměry a členění, specifikace viz. příloha

  Počet připojených listů specifikací: 8 Počet připojených výkresů: 1
 

 



EVROPSKÁ UNIE ‘I * !

Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo Životního prostfedl’

Operační program Životní prostředí

 

 

 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-625.125,00,— Kč 586.894,00,— Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-38.231,00,— Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny. 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo.
 

 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora ...............................................

Ing. Roman lVloIdrzyk

jednatel společnosti

lng. Bohuslav Gembík

vedoucí investičního odboru SlVlO

Datum: 18.01.2019 Datum: 18.01.2019 
 

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

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo 02:4

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava lDatum: 18.01.2019
 
 

Název akce: Energetické úspory v areálu MNO — část I,

objekt Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
 

    
 

Způsob odeslání/ předání poštouD e-mailemlg faxemD osobněD

datum: 18.01.2019

Odkazy na specifikaci:
 

na výkresy: Objekt LPS a autodílny, Viz PD ozn. 18008 MNO energetické

úspory DSPS — LPS a autodílny; 18008—DSPS-D.1.1—09
 

na rozpočtové podklady:
 

na jinou část smlouvy:  
 

 

Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO

Změna bez vlivu na cenu — Změna popisu rozměrů položek výplní na LPS a autodílnách

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace došlo kzaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak předepisuje

projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti plastových prvků PO7—P18 a

zámečnické—ho výrobku 203 se mění, ale jejich změny budou bez vlivu na celkovou cenu. Projektant

odsouhlasil předložené zaměření oken provedené vrámci zpracování výrobní dokumentace. V rámci

činnosti AD byla upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků na stavbě a v

položkovém rozpočtu došlo k úpravám rozměrů v popisu původních položek č.129 —— č.140 a položky č. 148.

Oprava popisu položek:

Původní popis položek:

pol. 129 - 766779R07 - P-07 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 36000/3000 mm

pol. 130 - 766779R08 - P—08 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 36000/2400 mm

pol. 131 - 766779R09 — P—09 ~ D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 26250/3000 mm

pol. 132 - 766779R10 - P-10 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 16500/3000 mm

pol. 133 - 766779R11 - P-11 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 13400/2400 mm

pol. 134 - 766779R12 — P-12 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 6900/2400 mm

pol. 135 - 766779R13 - P-13 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 7400/2400 mm

pol. 136 - 766779R14 - P-14 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 3550/2400 mm

pol. 137 - 766779R15 — P-15 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3550/2400 mm

pol. 138 — 766779R16 — P-16 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 2800/2400 mm

pol. 139 - 766779R17 - P—17 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1400/2400 mm

pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1400/2400 mm

pol. 148 - 767337403 — Z-03 — D+M Sekční garážová vrata — zateplená, 3000x3400mm  
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Nový popis položek:

pol. 129 - 766779R07 - P-07 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 35875/2890 mm

pol. 130 - 766779R08 — P—O8 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 35875/2280 mm

pol. 131 ~ 766779R09 — P-09 — D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 26120/2890 mm

pol. 132 - 766779R10 - P-1O - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 16360/2890 mm

pol. 133 - 766779R11 — P—11 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 13390/2280 mm

pol. 134 - 766779R12 - P-12 — D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 6980/2280 mm

pol. 135 — 766779R13 - P-13 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 7370/2280 mm

pol. 136 — 766779R14 - P—14 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3560/2280 mm

pol. 137 - 766779R15 - P-15 — D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3560/2280 mm

pol. 138 - 766779R16 - P—16 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 2870/2280 mm

pol. 139 - 766779R17 — P-17 - D+lVl Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1380/2280 mm

pol. 140 - 766779R18 — P—18 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 1380/2280 mm

pol. 148 - 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 2850x3340mm

 

Počet připojených listů specifikací: |
 

Důvod víeepráee / méněpráee:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozděiších předpisů: ZL4 Změna popisu položek výplní na LPS a autodílnách - změna dle §222

odst. 7 — nezapočítává se, jde jen o formální změnu v rozpočtu

Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na

veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, jelikož není měněna povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem

stanovené limity.

odstavec 4, § 222 IE odstavec 5, § 222 I: odstavec 6, § 222 D odstavec 7, § 222 []

 

 
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

...................................................

INKOS OSTRAVA, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:

Vrámci realizace došlo |< zaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak

předepisuje projektová dokumentace v rámci vypracování výrobní dokumentace, která je

předmětem odsouhlasení před zadáním do výroby. Měřením bylo zjištěno, že velikosti

jednotlivých plastových prvků - sestav, přesně neodpovídají předpokladům uvedeným

v projektové dokumentaci.

Projektant v rámci AD odsouhlasil předložené zaměření jednotlivých sestav provedené vrámci

zpracování výrobní dokumentace.

V rámci činnosti AD bude upravena projektová dokumentace korespondující se zaměřením prvků

na stavbě. Tato dokumentace je provedena ve stupni Dokumentace skutečného provedení stavby

pod označením 18008 MNO energetické úspory DSPS — LPS a autodílny a je přílohou tohoto ZL.

Projektant se změnami vzniklými při zaměření před výrobou, souhlasí.

KANIA a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výstupy energetického posudku včetně jeho příloh. V poměru ke

zbytku obálky budovy jde o malou plochu, proto nebude mít uvedená změna vliv na hodnotící

kritéria a výstupy energetického posudku včetně jeho příloh.

energetický specialista 0034
  Příloha:1. Tabulka změn otvorových výplní ZL2, ZL4

2. Výkres č. 18008-DSPS-D.1.1-O9 LPS a autodílny
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+P05 číslo 2L: 4

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 18.1.2019 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: objekt LPS a autodílny MNO

Změna bez vlivu na cenu —— Změna popisu rozměrů položek výplní na LPS a autodílnách

Popis a zdůvodnění změny:

Vrámci realizace došlo k zaměření skutečných rozměrů plastových prvků na stavbě, tak jak

předepisuje projektová dokumentace před provedením. Měřením bylo zjištěno, že velikosti

plastových prvků P07-P18 a zámečnického výrobku 203 se mění, ale jejich změny budou bez

vlivu na celkovou cenu. Projektant odsouhlasil předložené zaměření oken provedené v rámci

zpracování výrobní dokumentace. V rámci činnosti AD byla upravena projektová dokumentace

korespondující se zaměřením prvků na stavbě a položkovém rozpočtu došlo k úpravám rozměrů

v popisu původních položek č.129 — č.140 a položky č. 148.

Oprava popisu položek:

Původní popis položek:

pol. 129 - 766779R07 — P-07 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 36000/3000 mm

pol. 130 - 766779R08 - P-08 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 36000/2400 mm

pol. 131 - 766779R09 — P-O9 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 26250/3000 mm

pol. 132 - 766779R10 - P-10 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 16500/3000 mm

pol. 133 - 766779R11 - P-11 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 13400/2400 mm

pol. 134 — 766779R12 — P-12 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 6900/2400 mm

pol. 135 - 766779R13 — P—13 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 7400/2400 mm

pol. 136 - 766779R14 - P—14 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 3550/2400 mm

pol. 137 — 766779R15 - P-15 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3550/2400 mm

pol. 138 - 766779R16 - P-16 — D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů 3 AL žaluzí - interiérové

horizontální, 2800/2400 mm

pol. 139 — 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1400/2400 mm

pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+IVI Plastové okno / sestava , včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 1400/2400 mm

pol. 148 — 767337403 - Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 3000x3400mm

Nový popis položek:

pol. 129 - 766779R07 - P-O7 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 35875/2890 mm

pol. 130 - 766779R08 — P-O8 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 35875/2280 mm  
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pol. 131 — 766779R09 - P-09 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 26120/2890 mm

pol. 132 - 766779R10 - P—10 — D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 16360/2890 mm

pol. 133 - 766779R11 — P-11 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 13390/2280 mm

pol. 134 - 766779R12 - P-12 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí — interiérové

horizontální, 6980/2280 mm

pol. 135 — 766779R13 — P—13 — D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 7370/2280 mm

pol. 136 - 766779R14 — P—14 — D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3560/2280 mm

pol. 137 - 766779R15 - P-15 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 3560/2280 mm

pol. 138 — 766779R16 — P—16 — D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 2870/2280 mm

pol. 139 — 766779R17 - P-17 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1380/2280 mm

pol. 140 - 766779R18 - P-18 - D+M Plastové okno / sestava, včetně parapetů a AL žaluzí - interiérové

horizontální, 1380/2280 mm

pol. 148 - 767337403 — Z-03 - D+M Sekční garážová vrata - zateplená, 3000x3400mm

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0- Kč 0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč Lhůta dokončení díla zůstává tímto 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:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

Ing. Roman Moldrzyk

lng. Bohuslav Gembík jednatel společnosti

vedoucí investičního odboru SIVIO

 Datum: 18.1.2019 Datum: 18.1.2019

 

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

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpůsobilost výdajů (ředitel 000 a OZE):

 


