MmM ZOI014

Změnový list č. 1

ze dne 19.7.2019

projekční práce a inženýrská činnost
Název stavby:
Číslo smluvního vztahu:

Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD
Objednávka č. 709/01/2019

Název části stavby (PS, SO):
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s
dopadem/bez-dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení PD a lhůta dodání do 31.07.2019

Nové řešení: Termín dokončerú PD a lhůta dodání do 10.09.2019

Zdůvodnění změnv: Důvodem posunutí termínu dokončení PD jsou problémy s umístěním vzduchotechniky v
prostoru mezi stropní konstrukt í a stávajícím dřevěným podhledem zasedací síně MmM.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v
souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
Vliv změny na smluvní cenu:
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

ne
266 200,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
Nová cena díla vč. DPH:
Vliv změny na termín dokončení díla:

ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

31.7.2019

Nový termín dokončení díla:

10.9.2019
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MmMZ Ol 014

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):
Datum: 19.7.2019

, vedoucí atelieru inž. činností a
Podpis:
proje

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):
Datum: 19.7.2019

, referentka Ol
Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
Datum: 19.7.2019

, vedoucí atelieru inž. činností a staveb
Podpis:
C2u

projekty
Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor s
Datum:

3 j -(jj- 2019

7. 201^

o města Mostu

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):
Datum:

v

g

ekonomka
Podpis:

Příloha změnového listu:
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PLNÁ MOC

BPO spol. s r. o., se sídlem Ostrov, Lidická 1239, PSČ 363 01, IČ 182 24 920, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 915,
jejímž jménem jedná Jiří Štěpán, jednatel
(dále jen „Společnost")
tímto zmocňuje
nar.

PSČ 360 01 (dále jen

„Zmocněnec"),
aby za Společnost jednal o uzavírání závazkových právních vztahů, a to včetně návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ") a přijetí nabídky ve smyslu ustanovení
§ 1740 a násl. ObčZ, jejichž předmětem jsou činnosti obsažené v předmětu podnikání
Společnosti, a tyto smlouvy a dohody uzavíral, rozvazoval a měnil včetně provádění dalších
úkonů s nimi souvisejících a potřebných k plnění závazků Společnosti z nich vyplývajících,
a to za následující podmínky:
i.

smlouvy o dílo a mandátní smlouvy, včetně všech dokumentů a materiálů s nimi
souvisejících, z nichž vyplývá hodnota předmětu plnění nepřesahující 500.000 Kč
bez daně z přidané hodnoty;

V Ostrově, dne 5. června 2019
BPO spol. s r. o.

©

Udldtó 1239.363 17 Ostrov

Projekty/Stav by/Inženýring

Jiří Štěpán, jednatel
o.

j

