Evidenční list změny stavby č.1
Název stavby:

Písek - Zeyerova ulice

Smlouva číslo:

841/TD/TA/2021/08

Název objektu:

Komunikace
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Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
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SO 101
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STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
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Zdůvodnění a popis změny:
Změnový list č.1 řeší:
1. SO - 101 - Komunikace
Doplnění ložné podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 60mm komunikace, která byla vyňata z předchozí stavby
- pokládka inženýrských sítí v ulici Zeyerova (kanalizace, vodovod, trplovod).
Plocha asfaltové vrstvy je dopočtena do plné výměry rekonstruované komunikace, tj. navýšení o + 2.270,83 m2.
2. Prodloužení termínu dokončení stavby
Zhotovitel uplatňuje adekvátní posunutí termínu dokončení stavby o 35 dnů (5 týdnů) z důvodů překážek, které vznikly na straně stavebníka
a neumožnily plynulý postup stavebních prací dle HMG, který je součástí SOD a dále z důvodu navýšení rozsahu prací o doplnění asfaltové
vrstvy.
vrstvy.
Důvody ovlivňující posunutí termínu dokončení:
- Kolize stávající vzrostlé zeleně s budovanou opěrnou zdí
- Kolize stávající přípojky teplovodu do MŠ s budovanou opěrnou zdí
- Založení rozvodů + sloupů veřejného osvětlení do chodníku (pravá strana), dodávka MSP
- Založení rozvodů VN, NN do chodníků (pravá + levá strana), dodávka E.GD
- Zábor části staveniště v ZÚ investorem IVAN SVATOŠ a.s. (vyklizení do 30.6.2021)
- Dohoda investora s MŠ + ZUŠ o zachování přístupů (termín do 30.6.2021)
Přílohy:
1) Rozpočet stavebního objektu SO 101 - Komunikace
2) Aktualizovaný HMG postupu prací

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH:
Stavba celkem v Kč (bez DPH):
Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč
(bez DPH):

14 674 956,79 Kč bez DPH

Cena navrhované změny stavby v Kč
(bez DPH):

14 674 956,79

Nová cena stavby po změně celkem v Celková změna stavby
Kč (bez DPH):
v +/- %

502 852,60

15 177 809,39

3,4266%
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