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ZMĚNOVÝ LIST: Změna barevnosti rámů oken | číslo ZL: 3

Název akce: „Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice"
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno

Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 BrnoZhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:

Původnířešenídle smluvnídokumentace: Dle PD barva rámů oken šedá (označení 7016)

Nové řešení: Barva rámů oken šedá (označení: 7016) zůstává v 1NP u výplní označených vPD
jako 01,02,03,04,05. Ostatní rámy oken budou provedeny v bílé barvě.

Zdůvodněnízměnv: estetický návrh zpracovatele projektové dokumentace

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 méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
-13 828,92,- 0,-

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

-13 828,92,- NE

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 (TDI):Vyjádření zhotovitele:
Souhlasím: Souhlasím: (MENHIR projekt, s.r.o.)

Datum: 3o-X . Datum: S° '■!>/ '2©/'?

(jméno, příjmení, podpis)ení, podpis)
Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele* . (, ■

Souhlasím Souhlasím:

Datum: 2^° ^-C~- Datu

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:

1. Rozpočet č.
2. Rozpočet č.

- méněpráce
+ vícepráce



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

O: ZL.03 Změnový list č.03

R: ZL.03-MP Změna barevnosti rámů oken, méněpráce >

P.č.| Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena/ MJ CelkemDíl: 769 Otvorové prvkv z plastu

017 M+D okno plastové 1500/2000mm, úprava barevnosti 
0/8 M+D okno plastové 750/1250mm, úprava barevnosti 
0/9 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava barevnosti

•13 828,92
-970,00

244 769000007
kus 2,00000 -485,00

245 769000008
kus 2,00000 -151,00 -302,00246 769000009
kus 8,00000 -464,50 -3 716,00247 769000010 0/10 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava

barevnosti _________
0/11 M+D okno plastové 1500/1900mm, úprava

kus 6,00000 -464,50 -2 787,00
248 769000011

kus 6,00000 -464,50 -2 787,00barevnosti
249 769000012 0/12 M+D balkónové dveře plastové 1500/2250mm, 

úprava barevnosti
0/13 M+D balkónové dveře plastové 1500/2400mm,
úprava barevnosti_____
0/16 M+D okno plastové 1450/1900mm, úprava
barevností____________
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

kus 1,00000 -550,00 -550,00
250 769000013 kus 2,00000 -586,00 -1 172,00

769000016 kus 3,00000 -448,00 -1 344,00
998766203R00 % -125,57400 1,60 -200,92

Celkem
-13 828,92
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