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Změnový list c. 1 ze dne 5. 8. 2019

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Rekonstrukce elektroinstalace a výméaa oavltlení> část 3 - ZS Svážná - 
výména elektruÍDStalace

33/2/2019

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu
SOD. Změna se týká tnrninu dokončení díla.

Původní řeSení d)e smluvní dokumentace: Původní termín dokonření díla byl do 12.8.2019.

[Nové ftáenf. Nový teimín dokoniení díla byl stanoven na 21.8.2019.

Zdůvodnění změny: Zhotovitel zaslal objedoateli žádost o prodloužení terminu dokončeni díla z důvodu
nezaviněné prodlevy s dodáním svítidel ze strany dodavatele. Z těchto důvodů se lenDÍn dokončeni díla posouvá 
Ido 21.8.2019.

Realizací změny není dotčena kvalha díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v prefektové dokutDemaci a sm\wtiich dokumerrtech. Případné ócpdateíiíé stavební práce plynoucí z 

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

Vliv /měnv na výkresovou dokumentaci: oe
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv Tměnv na smluvní cenu: ne

Cena dfla dle smluvního vz'f'ku bez DPH* ) 198 456.36 Kč

Nnavýácní ceny díla vč. DPH:

N ova cena d lía vč. DP H:

Vliv změny na termín dokončení díla: axio

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 12,8,2019

Novy termín dokončeni díla: 21.8.2019

F Ol QimpiMiod: 1.1.2017 SDinto 112
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení): 

Daiom: J Podpis;

Změnový list vyhotovit (jméno, příjmení); 

Datum: ^ g Zöf*Ö Podpis;

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jaroslav Sedláček 

Datum: (f,

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávnéný zástupce objednatele (jméno. přfJmenO: 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu Otnéno. příjmení): 

Datum; Podpis:

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu

F Ui 0I3D plsti Ol J. \ Scaaks2 tl



Od:
Odešlá rto: úterý 16. čen,«nce 2019 12:34
Komu:
Kopie:
Předmět: 1,ZŠ Svážná - Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

jménem naši spoleečností bych chtéi pořádat o prodloužení doby plněni zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace -1. 
Ü Svářná“.

Dle SoD č. 33/2/2019 a zápisu o předáni pracoviště je termín dokončení prací 12.8.2019.

$ ohledem na komplikace s dodávkami svítidel se uvedený termín jíž v tuto chvíli jeví jako nereálný a proto bychom 
chtěli požádat o prodlouženi termínu p)r>ění do 21,08.2019.

Děkují.

S pozdravem

příprava zakázek

REIMONT-ELEKTRO s.r.o

Dělnická 26, 43401 Most-Velebudice

mobil: 731 411183

email; 

www.reimont.cz <httD://www.reimont.cz/>


