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Komu: Od K8.K Technology a.s. 
Koldinova 672, 33901 Kłato 

Lažiště Praha, a.s. 
K łeľišľí 1019/6, 161 00 Praha 6 

Stavební Objekt: 
D1 - Rekonstrukce 
02 - Úprava stávající elektroinstalace 
D3 - Ostatní a vedlejší náklady 

Před mět změny: Cena dla: 
01 - Odečet méněpraci, které nebyly byly na základě průběhu provedeny 
02 - Vicepráce Z důvodu výměny nevyhovujících stávajících MX a MS elektro skříněk a hlavních vypínačů elektrozařízení 

na 1. a 2. biologické lince ČOV jih - závada zjištěna pa revizi zařízení 
03 - Odečet méněpracl, které nebyly na základě průběhu prací prováděny a sleva na dodanou techndogii 

Harmonoqram dla: 
Termín dokončení stavby bude na základě prováděných vicepraci (výměna elektro skříněk) prodloužen do 31 .12.2020. 

Zadost O změnu vznesl: 
a.s. Letiště Praha, 

Odkazy na výkresy : 
ZL3 zahmuje zpracování dílenské dokumentace k vicepracem 

Důvod změny: Cena dia: 
Budou provedeny odpočty neprovedených prací. 
Budou přičteny vicepráce zahrnující výměnu všech nevyhovujících elektro skříněk na 1. a 2. biologické lince ČOV Jih (MX 
a MS skříňky a hlavni vypínače). Pa realizaci byl zjištěn průnik vlhkostí do tohoto elektrozařízení. Krytí skříněk (IP) tak 
neodpovídá protokolu o určení vnějších vlivů a ČSN EN 60529. Vlhkost V elektro skřínkách může dále způsobovat provozní 
poruchy 1. a 2. biologické linky ČOV Jih. V předložené revizní zprávě je uvedeno jako závada, k jejímuž odstranění je nutná 
výměna těchto skříněk, a to V termínu do 31 .12.2020. Zhotovitel předložil výkaz výměr v rámci ZL3, zahmujíci veškeré 
méněpráce i vlcepráce. 

Harmonogram díla: 
Temıín dokončení stavby bude prodloužen do 31 .12.2020 dle terminu pro odstranění závady v revizní zprávě. 
Zhotovitel termín dokončení potvrdil v položené nabídce č. n-252-20/2 ze dne 12.112020. 

Časové ohodnocení: dokončení do 31.12.2020 7 týdnů Dopad do celkových termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

Méněpráce: 
Budou odečteny méněpráce, které nebyly V průběhu stavby provedeny a falđurovány. 

Vícepráce: 
Budou přičteny vicepràce zahmujici výměnu všech nevyhovujicich elektro skříněk na 1. a 2. biologické lince ČOV Jih (MX 
a MS skříňky a hlavni vypínače] dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.11 .2020. 

POLOŽKY VYVOLANÉ Toulo ZMÉNOU= Cena 

444 404,00 CZK 
-798450,35 CZK 
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Celkové předpokládané náklady Cena 
-354040,35 CZK 
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Zhotovitel: 

Datum a podpis: 

jednatel: 
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v Tento Pozn k provedeNi změny oprava je Zhotovitele k provedení prací 
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Ob ednatel: Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedení změny PPZ č.3 

Prolekt: I 234540.00 - Sanace 1. a 2. biolo ické link cov Jih 
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