PRÍLOHA Č. 2 – KRITÉRIÁ A HÁROK OVERENIA TECHNICKEJ ZMENY

Overenie vykonal (-a)
Meno a priezvisko
odborníka (-čky):
Číslo projektu:

Názov partnera projektu:
Dátum a podpis:

Por.
č.
1.

Názov kritéria

Rozsah a aktuálnosť
dokumentácie

Opis kritéria

Hodnotenie
odborníka (-čky)

Predmetom overenia je:
•

sú požadované zmeny dokumentácie
náležite odôvodnené v žiadosti o
zmeny?

1

ÁNO /
NIE /
NETÝKA SA

Odôvodnenie hodnotenia a
pripomienky k žiadosti o zmeny

•

•
•

•

•

•

sú k žiadosti o zmeny priložené
príslušné dokumenty, ktoré
potvrdzujú opodstatnenosť alebo/a
nevyhnutnosť vykonania zmeny
(napr. žiadosť dodávateľa prác,
potvrdenie inšpektora dohľadu,
stanovisko pamiatkového úradu, a
pod.)?
je rozsah dokumentácie v súlade s
opisom v žiadosti o zmeny?
ak dokumentácia zahŕňa väčší rozsah,
bol tento rozsah vyčlenený (rozsah
oprávnených prác)?
ak bol rozsah vyčlenený, bolo to
vykonané správne, napr. predstavuje
konzistentnú logickú časť, ktorá môže
v prípade dodatočného rozsahu
fungovať samostatne?
je priložená dokumentácia úplná,
je/bude nevyhnutné vypracovanie
upresňujúcej dokumentácie (napr.
realizačnej, odbornej dokumentácie)?
je priložené dokumentácia aktuálna,
vyžaduje aktualizáciu (napr. odhad
nákladov)?
2

•

2.

Technologické/technické
riešenia

v prípade dodatočných prác (výdavky
v kategórii „Infraštruktúra a stavebné
práce“):
- boli dodatočné práce už vykonané,
- je k žiadosti o zmeny priložené
stanovisko nezávislého experta alebo
príslušného orgánu;
- vyplýva potreba vykonania týchto
prác z geomorfologických faktorov
alebo iných okolností nezávislých od
prijímateľa, ktoré nebolo možné
predvídať vo fáze prípravy projektu;
- majú dodatočné práce za následok
zvýšenie oprávnených nákladov
projektu?

Predmetom overenia je:
•

•
•

je požadovaná
technická/technologická zmena
vyčerpávajúco odôvodnená?
je použité technologické riešenie
uskutočniteľné?
je použité technologické/technické
riešenie prispôsobené aktuálne

3

ÁNO /
NIE /
NETÝKA SA

•

3.

Pripravenosť na realizáciu

Predmetom overenia je:
•

•

4.

Odhad investičných
nákladov

uplatňovaným poznatkom/
postupom?
je použité technologické/technické
riešenie optimálne na dosiahnutie
výsledkov naplánovaných v projekte?

má investícia konečné/právoplatné
stavebné povolenie a/alebo ohlásenie
stavby?
má investícia všetky
potrebné/nevyhnutné, zákonom
vyžadované schválenia príslušných
orgánov, inštitúcií a pod.?

Predmetom overenia je:
•

•

sú priložené odhady nákladov na
realizáciu investície? Ak áno, sú
odhady nákladov v súlade technickou
dokumentáciou a opísaným
deklarovaným rozsahom realizácie v
rámci projektu?
ak žiadosť o zmeny zahŕňa len časť
rozsahu prác z technickej

4

ÁNO /
NIE /
NETÝKA SA

ÁNO /
NIE /
NETÝKA SA

•

5.

Harmonogram realizácie

Predmetom overenia je:
•

6.

Prístupnosť

dokumentácie, bola táto časť správne
vyčlenená v odhade nákladov?
je suma rozsahu odhadu nákladov
alebo vyčleneného rozsahu prác v
odhade nákladov zhodná s
oprávnenou hodnotou prác
uvedenou v žiadosti o zmeny?

je harmonogram realizácie
požadovaného/meneného rozsahu
prác reálny/uskutočniteľný?

Predmetom overenia je:
•

•

ak žiadosť o zmenu zahŕňa dodatočný
investičný rozsah, je investícia v
súlade so zásadou univerzálneho
dizajnu (vrátane min. prispôsobená
na využívanie osobami so špeciálnymi
potrebami, napr. osoby so
zdravotným postihnutím, staršie
osoby, rodiny s deťmi, atď.)
ak žiadosť o zmeny zahŕňa zmeny
technickej dokumentácie, zahŕňajú
zmeny riešenia rovnocenné vo vzťahu
5

ÁNO /
NIE

ÁNO /
NIE /
NETÝKA SA

k pôvodnému riešeniu v súlade so
zásadou univerzálneho dizajnu
(vrátane min. prispôsobená na
využívanie osobami so špeciálnymi
potrebami, napr. osoby so
zdravotným postihnutím, staršie
osoby, rodiny s deťmi, atď.)
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