
, ZMĚNOVÝ LIST: Záměna SDK podhledu na požární SDK podhled číslo ZL: 2
„Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice"Název akce:

Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno
Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Objednatel:
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původním návrhem dle projektové dokumentace byla v prostoru
chodby standardní nepožámí SDK deska.

Nové řešení: požární SDK deska v prostoru chodby (2. - 4. NP) - dle PD chodba 200.1, chodba 300.1, chodba
400.1

Zdůvodnění změny: nutnost vést trubkování pro slaboproudy po stěně (8 x 20 mm), není dovoleno statikem
zasekávat vodorovnou drážku (cca 120 x 120 mm o délce 5 m), z tohoto důvodu je nutný požární podhled
dle PBŘ.

Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních
prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky
a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.

Cena více prací bez DPH: 28 534,80,-Cena méně prací bez DPH: - 28 534,80,-

Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

NE0,-

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.

Vyjádření technického dozoru investora (TD1):Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)Souhlasím:

Datum: Datu

. (jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)
Vyjldřénf objednatele:Vyjádření pr
Souhlasím:Souhlasím

Datum: $0-5'- 'LDNcjDatum:

... (jméno, příjmení, podpis)(jméno, příjmení, podpis)

Přílohy:
- méněpráce
+ vícepráce

1. Rozpočet č.
2. Rozpočet č.



Položkový rozpočet

Dukelska-D03 Dodatek k SoD 6.03, Dukelská 88S:

Změnový list 6.02O: ZL.02

Záměna SDK podhledu na požární SDK podhled, méněpráceZL.02-MPR: í

Cena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.6JČíslo položky Název položky________
Vodorovné konstrukce -28 534,80Díl: 4

-28 534,80602,00-47,40000721342264051RT3 I Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky m2 
standard impreo. tl. 12.5 mm. b.6Z_Ízo|ggg______________ ____

-15,80000

-15,80000

-15,80000

4.np : -(5,7+5,6+4,5)

3.np : -(5,7+5,6+4,5) 
2.np : -(5,7+5,6+4,5)

-28 534,80Celkem
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Položkový rozpočet
S: Dukelska-D03 Dodatek k SoD č.03, Dukelská 88

O: ZL.02 Změnový list č.02

R: ZL.02-VP Záměna SDK podhledu na požární SDK podhled, vícepráce

P.čjčíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 28 534.80

1 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky I m2
______ Drotioožárnl tl. 12.5 mm. bez izolace

4.np: 5,7+5,6+4,5

47,40000 602,00 28 534,80

15,80000
15,80000
15,80000

3.np : 57+5,6+4,5 
2.np : 57+5,6+4,5

Celkem 28 534,80

I:

I
!
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