
NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Stavební úpravy vozovny Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale II.

Číslo stavby: ID

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

x R - realizace

OBJEKT: Hala Il, Číslo (pod)objektu: Název: Potrubí FIBER BASALT PLUS

Popis změny:
Po skutečném proměření délek potrubí bylo žjitěno, že potrubí D 50 mm a d 63 mm dle W neodpovídá skutečnosti. Byj'
dopočítány délky plastového potrubí profilu D50 a D63 vC. příslušných pomocných prvků (žlaby, konzole, izolace, armatury atd.)
Došlo k navýšení množství daného potrubí, aby byla zachována funkčnost celého systému. Napojeni hydrantu č. 91, který není
zanesen v projektu potrubím D63 mm vC. příslušných pomocných prvků (žlaby, konzole, izolace, armatury atd.)

Zdůvodněni změny:
výše uvedená změna není uvedena v zadávací dokumentaci a je realizována na základě dodatečného požadavku investora, ze
strany zhotovitele se tedy jedná o legitimní vícepráce.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše
uvedeným zdůvodněním.

Podpis:



Stavební úpravy vozovny
Hostivař - výměna teplé, Číslo 3310020,00 SO Změnový 1Stavba: studené a cirkulační vody v smlouvy: list č:

bus hale ll.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: ano - změna bude zanesena do DSPS
Do časového plánu stavby:

ano - o 40 kalendářních dní
Do ceny stavby: zvýšeni o: 207 707,95 KČ

snížení o: KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno'
Energie - stavební a báňská a.s.

VYJÁD
Ĺ

Zhotovitel: T"chnický dozor investor
Pod

Energie - stavební a b

H FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlas Technický dozor investo

"" "'""°"' '°"'Energie - stavební a báňská a.s., o

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ,

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schváleni

Za Technický dozor invest Za Objednatele:

Za Objednatele:



Seznam pří|oh k návrhu na změnu stavbý' č. l: Stavební úpravy vozovny
Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody v bus hale ll.

Číslo přílohy Název Počet listů

Příloha č. 1 Ocenění návrhu změny stavby - příloha OZ nad projekt 2x A4

Příloha č. 2 Zápis ze stavebního deníku 17X A4

-r'ůd0fyghda ll-zrnčmy dl. OSO a DG3 1O/\ A4

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Celkem počet stran návrhu změny stavby 29x A4



. - Stavební úpravy vozovny Hostivař - výměna teplé, studené a cirkulační vody vNavrh zmeny Č. OZ 1
bus hale Il.

výpočet,
Nabídka Propočet komentář,

odkaz na část
č.pol. Kód položky Specifikace m.j. mn. j. cena Celkem č.pol. Kód položky Specifikace m.j. množství j.cena Celkem dokumentace

Doplnění potrubí D 50 mm, Doplnění
potrubí D 63 mm, Propojení hydrantu č.

91

Demontáž potrubí z ocelových trubek .
m položka dle SOD

3 722130803 pozinkovanych zavitovych pres 40 do ON 50
) ' " " ) Demontáž armatur závitových se dvěma závity G

13 722220864 2 kus položka dle SOD
_ __ , .

l Montáž potrubí z plastových trub svařovaných .
. . m položka dle SOD41 722176117 polyfuzne D pres 50 do 63 mm

FIBER BASALT PLUS trubka vícevrstvá pro vodu
l a topeni PP-RCT/PP-RCT"čedičové m položka dle SOD

42 28614106.R vlákno(BF)/PP-RCT D 63mm
_ _ , ___ Kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem .47 45820001R . . ' kus položka dle SODpo stene

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných .50 722176116 . . m položka dle SODpolyfuzne D pres 40 do 50 mm
FIBER BASALT PLUS trubka vícevrstvá pro vodu

51 28614105.R a topeni PP-RCT/PP-RCT"čedičové m položka dle SOD
vlákno(BF)/PP-RCT D 50mm
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů
tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólii (izolační .63 713463211 ·. ·f - - · . . . m položka dle SODmaterial ve spéci Ikacl) prelepenyrm samo|eplc|
hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50

; mm
' l l Pouzdro izolační potrubní z minerálni vlny s Al fólii ., 69 63154018 m položka dle SODmax. 250/100 "C 54/40mm

74 722182015 podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m položka dle SOD
— Ť — '_ l 75 722182016 podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 m položka dle SOD

, l Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky
ppr, pn 20 (sdr 6) s kovovým závitem vnitřhim kus položka dle SOD

' 86 722220236 přechodky dGK D 63 x G 2

Armatury s jedním závitem přechodová šroubení kus položka dle SOD
94 722225307.R nerezova s vnitmm/vnejsim zavitem R 2

Armatury se dvěma závity montáž vodovodních
. . . . . kus položka dle SOD109 722239106 armatur se dvěma zavity ostatnich typu G 2

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního
potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí m položka dle SOD
závitového přes ON 50 do ON 100

111 722290229
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

. . . .. t položka dle SODdopravní vzdalenost do 50 m v objektech výšky
113 998722102 přes 6 do 12 m

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do .
m položka dle SOD115 974031134 150 mm



..

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně
dvouvrstvá štuková, ti. jádrové omítky do 10mm m2 položka dle SOD
a ti. Štuku do 3mm svislých konstrukci stěn

121 612311141

VRN Vedlejsi rozpočtové náklady
124 020001000 Příprava staveniště šoub položka dle SOD
125 030001000 Zařízeni staveniště šoub položka dle SOD
126 034002000 Zabezpečeni staveniště šoub položka dle SOD
127 079002000 Ostatní provozní vlivy šoub položka dle SOD

Celkem 0,00 Celkem 207 707,95

l


