Protokol o změně díla

změnový list č. 6

MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY

Dílo:

Smlouva o dílo: č. E9/2018 z 21.3.2018 +D1 z 23.3.2018 +D2 z 26.6.2018 +D3 z 24.1.2019
Reg.č. stavby:

134V112000370

Objekt:

Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, SO-02

Objednatel:

Zhotovitel:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou
IČ: 00079481
Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
IČ: 45146802

Název změnového listu: Revitalizace parku - nové železobetonové opěrné zdí a schody
Změnu vyvolal: Objednatel v návaznosti na požadavky orgánů státní památkové péče

Popis změny

Popis změny:
Následkem zjištění většího rozsahu statického narušení stávajících parkových konstrukcí (schodiště a
opěrné stěny ze skládané břidlice) bylo orgány státní památkové péče požadováno jejich kompletní nové
provedení z betonu a železobetonu. Stávající narušené opěrné zdi, venkovní schodiště (S3 a S4) a
podkladní vrstvy chodníků budou odstraněny. Opěrné stěny budou nově provedeny z železobetonu a v
některých částech budou nahrazeny obrubníky. Nová schodiště budou provedena z monolitického betonu,
který bude mít nášlapnou vrstvu opatřenou dle původního návrhu prefa stupni. Vrchní nášlapné vrstvy
chodníků budou provedeny z přírodní kamenné dlažby o velikosti 60 x 60 mm (dle. původního návrhu,
pouze z důvodu sjednocení barevnosti s prefa stupni bude změněn druh kamene, z původního syenitu na
žulu). Dále budou v rámci změn v parku sjednoceny krycí železobetonové prefabrikované desky na opěrné
stěně u amfiteátru a pod oplocením.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Po zahájení bouracích prací byl zjištěn větší rozsah statického narušení opěrných zdí a venkovních
schodišť než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu již není možné stávající
konstrukce pouze opravit, ale je nutné jejich kompletní nové provedení. Dále byly zjištěny betonové
podkladní vrstvy pod chodníky.
Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Příčinou změny jsou nepředvídatelná statická narušení konstrukcí, jde o konstrukce, které byly zakryté, a
nebo jejich stav nebylo možné na základě vizuální prohlídky bezpečně stanovit. Skutečný stav byl zjištěn
až při zahájení bouracích prací v parku. Navíc degradace těchto prvků výrazně pokročila v období od
zpracování PD.
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.
realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota
je:
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle
odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Dokumentace úprav zpracovaná firmou Hlaváček - architekti.
xxx xxx xxxxxx xxxxx

Vliv změny na náklady stavby:
Ocenění změny
předložil:

Zvýšení nákladů stavby.

Energie - stavební a báňská a.s.

Termíny

Cena (bez DPH)

Náklady na změnu

Ve formě: oceněného rozpočtu

vícepráce

Stavební náklady

méněpráce
1 572 335,89 Kč

-174 476,89 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Projekční náklady
Úprava smluvní ceny:

zvýšení/snížení

Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH:

45 367 830,74 Kč

Zvýšení:

1 572 335,89 Kč

Snížení:

-174 476,89 Kč

Nová cena bez DPH:

46 765 689,74 Kč

Nová cena vč. 21% DPH:

56 586 484,59 Kč

Termín předání PD změny: 19.10.2018, 4.1.2019, 1.2.2019, 4.2.2019
Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: dokončení stavby do 10.12.2019.

Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 4

Přílohy

Přílohy protokolu (počet stránek/formát):
Příloha č.1 - oceněný rozpočet (5/A4)
Příloha č.2 - fotodokumentace (1/A4)
Příloha č.3 - aktualizovaný harmonogram prací (1/A4)
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): aktualizace PD objektu SO 02
Datum:

11.7.2019
Za zhotovitele: xxx xxxxx xxxxxx

Podpis:

Datum: 15. 7. 2019

Vyjádření:

Za objednatele: xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx
Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu zkvalitnění finální podoby parkových konstrukcí a sjednocení
vizuálu celého parku. Současně uvádí, že již při přípravných projekčních pracích požadoval provedení
uváděných konstrukcí nově, ale zástupci památkové péče trvali na zachování původních konstrukcí. Z
tohoto důvodu byly do projektové dokumentace zapracovány pouze opravy stávajících konstrukcí.
Podpis:

Datum: 19. 7. 2019

Za TDS: xxxxxxx xxxxxx
Technický dozor stavebníka se změnami uvedenými v tomto změnovém listu souhlasí, a to včetně jejich
vyčíslení, ocenění a zdůvodnění.
Podpis:

Datum: 16. 7. 2019

Za AD: xxx xxxx xxxxx xxxxxx
Ke ZL č. 6 nemám zásadních připomínek. Jednotkové ceny jsou obvyklé a jejich objemy, plochy a tuny
odpovídají projektovým podkladům.
Podpis:

Datum: 16. 7. 2019

Vyjádření MK ČR, ze dne: 29. 7. 2019

Podpis:

Datum:

