
Agendové číslo:
Evidenční číslo: ‘/‚LgJP && ‚OO Výtisk č.

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201800410 ze dne 20.8.2018

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále Jen “objednatel«)

a

DEKONTA, a.s.

sídlo: Dřetovice 109, Stehelčeves 27342
adresa pro doručování: Volutova 2523, Praha 5- 15800
iČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2018 smlouvu o dílo č. d201800410 (dále jen „Smlouva“), jejímž

předmětem byla Demolice objektu č.p. 5379v Riegrově ulici~ Chomutov.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek,
které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení
některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen«
méněpráce“). Smluvní strany tyto změny nemohly předvídat a jejich provedení je nezbytné.
V souvislosti s těmito změnami díla se mění i cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1 - 3 ze dne
29.10.2018, Změnovém listě č. 5 ze dne 2.11.2018, Změnovém listě č. 6 ze dne 12.11.2018,
Změnovém listě č. 7 ze dne 23.11.2018 a Změnových listech č. 8 a 9 ze dne 5.12.2018, které jsou
přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové položkové rozpočty. Návrh
změny díla dle změnového listu č. 4 ze dne 2. 11. 2018 objednatel neakceptoval, a proto změna
navrhovaná změnovým listem č. 4 není předmětem tohoto dodatku.

II. Změna díla
1. Dílo definované v Čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a

méněpráce dle Změnových listů č. 1 - 3 ze dne 29.10.2018, Změnového listu č. 5 ze dne
2.11.2018, Změnového listu č. 6 ze dne 12.11.2018, Změnového listu č. 7 ze dne 23.11.2018 a
Změnových listů č. 8 a 9 ze dne 5.12.2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.



Agendové číslo:
Evidenční číslo:

2. V či. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:

Výtisk č.

I) Změnové listy č. 1 - 3 ze dne 29.1 0.2018, Změnový list Č. 5 ze dne 2.11.2018, Změnový list
Č. 6 ze dne 12.11.2018, Změnový list Č. 7 ze dne 23.11.2018 a Změnové listy č. 8 a 9 ze dne
5.12.2018, které jsou přílohou Č. 4 této smlouvy

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4) Změnové listy č. 1 -3 ze dne 29.10.2018, Změnový list č. 5 ze
dne 2.11.2018, Změnový list č. 6 ze dne 12.11.2018, Změnový list Č. 7 ze dne 23.11.2018 a
Změnové listy č. 8 a 9 ze dne 5.12.2018, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ill. Změna ceny díla
1. Čl. Ill. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

Cena díla byla určeno dohodou smluvních stran a Činí:
ceno bez DPH: 1 468 546, Kč
sazba DPH 21%
DPH:
ceno s DPH:
slovy:

308 395,-KČ
1 776 941,-KČ
jeden milion sedm set sedmdesát šest
koruna českých

IV. Závěrečná ustanovenĺ
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Změnové listy č. 1

Změnový list č. 5 ze dne 2.11.2018, Změnový list Č. 6 ze dne 12.11.2018,
23.11.2018 a Změnové listy č. 8 a 9 ze dne 5.12.2018.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-liv rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kö~iédddátk~CSřňlúÝřjí stran%rdále souhlasí se zveřejněnim tohoto dodäfku v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03 17 schváleným usnesením
Rady statutárního města Chomutova Č. 174/17 ze dne 20. 3.2017.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ..L1P~:J218 V Praze dne

1.

tisíc devět set čtyřicet jedna

- 3 ze dne 29.10.2018,
Změnový list č. 7 ze dne



dko ta

O

Přehled Změnových listů

.

5.12.2018

Demolice objektu č‘p. 5379 v Riegrově ulici — Chomutov
Chomutov

I I Celkový přehled zménových listů k dodatku či I

P2. ZL: Název ZL Cena (Kč bez DPH) Cena (Kč včetně Absolutni procentiDPH) podii ZL na celkové
ceně zakázky

I SoD I Smluvni cena dila I I 610 964 Kč I 1 949267 Kč

-75 987 KČ
-10000 Kč
-4291 KČ

[ -91944Kč

Viceor ~ce orokazatelně nezdokladována zhotovitelem
23 055 Kč

3 500 Kč
4 536 Kč

-93701 KČ
10 470 Kč

27 897 KČ
4 235 Kč
5 486 Kč

-113 379 Kč
12 669 KČ

1.431%
0,21 7%
0, 282%
5,816%
0,650%

-12 100 KČ
-5 192 Kč

4,717%
0,621%
0,266%

Smluvni cena dle Smlouvy o dilo č. 75J0812018 L 1 610 964 Kč 1 949 267 Kč
Změna ceny díla dle změnových listu -142 418 Kč -172 326 Kč
Cena dodatku či SoD Č. 751081201 W 1 468 546 Kč 1 776 941 Kč

ZL.Č1
ZL .č 2

Přeložka přípojky tepla

ZL.č3
Koordinátor BOZP

ZL.č4
ZL.Č5

Přlooika vody - desinfekce, zkouška těsnosti. sianalizačni vodič

ZL.č6

Skladba střešni izolace - vícepráce neuznána
Ochrana sousedního objektu K-Centra

ZL .Č 7
Ochrana HUP

ŽL.čB
Odstraněni potrubí ke K-Centru

ZL .č9
Demolice části spodni stavby
Opěrná stěna jednostranně ští~2ná

[ Celkem za změnové listy -142 418 Kč -172 326 Kč 14,000% I



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list Č. 1 ze dne 29.10.2018

Název stavby: Demolice objektu Č.p. 5379v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu: 75/08/2018/ Evidenční Č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického

řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvni dokumentace;
SO_03 — Přeložka přípojky teplo

Nové řešení:
Bez nového řešení

Zdůvodnění změny:
Objednatel provedl zajištění vytápění objektu sousedního K Centra jiným zdrojem — elektrokotlem.
V předstihu a na vlastní náklady.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné

stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními
podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: J ‘94“? /6 Y, — k_c
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: - 91.944,- Kč

Nová cena díla vč. DPH:



Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

O

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1 Smlouvy a dílo - Změnový list

Změnový list Č. 2 ze dne 29.10.2018

Název stavby: Demolice objektu č.p. 5379 v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu: Evidenční Č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
SO_Ol: Demolice objektu, položka č. 58. Zhotovitel zajistí koordinátora BOZP

Nové řešení:
Bez nového řešení

Zdůvodnění změny:
Objednatel ze zákona zajistil koordinátora BOZP na svůj náklad

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými
smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: aee/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 1‘ ‘9~‘9. Q/‘~

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: - 12.100,- Kč

Nová cena díla vč. DPH:



Vliv změny na termín dokončení díla: aae/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1 Smlouvy a dílo - Změnový list

Změnový list č. 3 ze dne 29.10.2018

Název stavby: Demolice objektu č.p. 5379v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu: 75/O8/2018/Ská Evidenční Č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objodn3tclp o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy a dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení die smluvní dokumentace:
S002: Přĺpojka vody, položky č. 81,82,83,

Nové řešení:
Bez nového řešení

Zdůvodnění změny:
Zhotovitel provedl přeložku vodyv délce dle PD a zaústil volný konec vodovodního potrubí
do objektu. Nežli bylo možné provést proplach a dezinfekci potrubí (položka č.82) a následnou
tlakovou zkoušku (položka č.83) majitel nemovitosti K-Centra Chomutov č.p. 224, p.č. 555 napojil provedenou
přípojku vody na stávající soustavu v objektu a provede na svůj náklad výše uvedené práce.
Položky č.83 — signalizační vodič se přidává pouze k hlavnímu řadu, proto je zhotovitel k potrubí
neumístil.

) Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce

plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla die smluvního vztahu vč. DPH: I 9Ý9.Ň‘p‘ —

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: - 5.192,- Kč



Nová cena díla vč. DPH: -

Vliv změny na termín dokončení díla: aRe/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č. 5 ze dne 2.11.2018

Název stavby:
Demolice objektu č.p. 5379v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO): 75/08/2018/Ská Evidenční Č.: d20180041c.)

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
‚eobsaženo

Nové řešení:
Ochrana majetku sousedních nemovitostí

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zabezpečení přístřešku na sousedním pozemku p.č. 558/1, který se nachází v těsné blízkosti
demolovaného objektu je nutné provést ochranu celého přístřešku proti poškození.
Dále z důvodu zabezpečení severozápadní stěny K-Centra Chomutov čp. 224, p.č. 555 je nutné provést
zabednění 3ks otvorů demolovaného objektu.
Dřevěná ochranné bednění o délce 18m, průměrné výšce 2m bude vybudováno z dřevěných hranolů,
prkenných svlaků a OSB desek.
Zabednění 3ks otvorů bude provedeno z prkenných svlaků a OSB desek.

výměry:
Él3ks hranol 10x12 délky 2,5m
svlaky okna 6m + 3x18m délky prkenných svlaků stěny tl.2,Scm šířky 18cm
Celkem řeziva = (0,39m3+O,27m3) + prořez 15% = 0,759 m3
OSB stěna — svislá 18m délky a 1,9m výšky + horizontální 18m délky a O,625m šířky
OSB okna — 3x 1,25 x 2,5m
OSB stěna celkem = (45,45m2 + 9,38m2) + 15% prořez = 63m2

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z
prostředků objednatele.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci: eno/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla die smluvního vztahu vč. DPH: 1ť ‘4t9~4~ 4/ .

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: +27.897,- Kč

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č. 6 ze dne 12.11.2018

Název stavby:
Demolice objektu č.p. 5379 v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO): Evidenční Č.: d201800410

Na základě oznámení zhotovitele/objodnatplo o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
ieobsaženo

Nové řešení:
Provedení ochrany pilíře HUP

Zdůvodnění změny:
Ochrana pilíře HUP nebyla v PD řešena a výkaz výměr neobsahoval položku na ochranu pilíře.
Oproti tornu ochrana pilíře elektro byla v PD řešena a výkaz výměr ochranu obsahoval.
Ochrana pilíře HUP byla oceněna shodně jako ochrana pilíře elektro.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a
účel díla d&9hóVäWý~

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z
prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: aae/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: ‘~ — Ar
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: + 4.235‘- Kč

Nová cena díla vč. DPH:



Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č. 7 ze dne 23.11.2018

Název stavby: Demolice objektu č.p. 5379 v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu: 75/08/2018/ Evidenční č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
neobsaženo

Nové řešení:
Odstranění teplovodního potrubí k fasádě objektu K-Centra

Zdůvodnění změny:
Po odstranění objektu zůstaly mimo prostor stavby 2ks odpojeného horkovodního potrubí. Zhotovitel
provede demontáž 2ks potrubí délky 9,5m

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z
prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: aRe/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu; ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: i qýq —

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: + 5.488,- Kč

Nová cena díla vč. DPH:



Vliv změny na termín dokončení díla: ase/ne

Termín dokončeni díla die smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1. Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list Č. 8 ze dne 5.12.2018

Název stavby: Demolice objektu č.p. 5379v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu:
75/08/2018/ Evidenční Č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu Vil. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Kompletní vybourání konstrukcí spodní stavby

Nové řešení:
Částečné ponechání základových konstrukcí a svislých stěn 1.PP. Svislé stěny se ubourají 50cm pod
okolní terén

Zdůvodnění změny:
Částečné ponechání základových konstrukcí a svislých stěn 1.PP z důvodu zajištění stability severní stěny a
okolní zeminy, v které jsou uloženy inženýrské sítě. Odbouráním konstrukcí by mohlo dojít nenadálému se
sesuvu zeminy a poškození IS. Zajištění zeminy proti sesuvu není v PD řešeno.
Bourání betonových základů — 0,8 x 1,1 x (2x22,05+13,18) = 50,31 m3
Bourání zdiva železobetonového (cihelného) — 22,05 x 0,4 x 1,1. + (13,18 x 0,4 x 1,1)/2 = 12,60 m3
Neprovedený vodorovný přesun na skládku včetně poplatku = 50,31 x 2,2 + 12,6 x 2,4 = 140,92t

.)

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce

plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: Bude zapracováno v DSP

Vliv změny na smluvní cenu: ano/e.e



Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: ~ q#q‘v Y1 —

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: -113.379,- Kč

Nové cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list Č. 9 ze dne 5.12.2018

Název stavby: Demolice objektu Č.p. 5379v Riegrově ulici — Chomutov

Číslo smluvního vztahu; Evidenční Č.: d201800410

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele a skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu VII. Změna závazku smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s

dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V původní PD neřešeno

Nové řešení;
Vybudování opěrné stěny klínu z KB bloků pro podporu stability ponechávané severní stěny

Zdůvodnění změny:
Po odstranění východní stěny 1.PP nemá ponechávaná severní stěny 1.PP statickou oporu ve směru tlaku
zeminy. Pro zajištění stability severní stěny 1.PP bude vybudována stěna délky 1200mm a výšky 1600mm z
betonem prolívaných jednostranně štípaných KB bloků tI. 200mm.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce

plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků
objednatele.

Ponížení/navýšeni ceny díla vč. DPH: +12.699,- Kč

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval;

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: aee/ne

Bude zapracováno v DSP

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvníhovztahu vč. DPH: •1‘949~tě~— 4é



Nová cena díla vč. DPH: -

Vliv změny na termín dokončení díla; eae/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet


