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DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 11. 2019 na akci

KU.IPO1EQLLS

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a 
energocentra“

L Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax:
IČ:

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749

DIČ: 
bankovní spojení:

CZ70890749
Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
Ing. Jaromírem Peiinkou, ředitelem Divize Morava
Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Morava
Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno 
46342796
CZ46342796
Československá obchodní banka, a.s.
175972792/0600
Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 
13. 02. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 09. 2020, ve znění 
Dodatku č. 4 uzavřeného dne 07.06.2021 a ve znění Dodatku č. 5 uzavřeného dne 22.12.2021 je:
1) změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o 
změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") blíže popsané ve změnových listech 69 -71 a 81 -106, jejichž 
potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny 
nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny 
původního závazku.
2) posun termínu realizace v souladu s ust. § 222 ZZVZ o dobu nezbytnou pro provedení změn uvedených 
v Dodatku č. 5 uzavřeného dne 22. 12. 2021 ve změnovém listu 45—61, 63 -65, změn uvedených v tomto 

dodatku ve změnovém listě 69-71,82,86,87,89, 90, 91,93, 94, 95, 98, 99,100,104 a 106 v úhrnné hodnotě 153 
dnů.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 6, kterým 
se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu viceprací a méně prací uvedených ve Změnových listech, 
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.2 se mění a nově zní takto:

3.2. Termín plněni:
Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabití účinností této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle do 31. 01. 2023.

3) ČL 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 302 996 754,04 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 6 bez DPH:

Cena viceprací a méněprací dle ust. § 222 odst 4 ZZVZ:
Cena viceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

Cena díla po uzavřeni Dodatku č. 6

Cena díla bez DPH

298 455 231,07 Kč

6 559 123,00 Kč
-2 017 600,03 Kč
4 541 522,97 Kč

302 996 754,04 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

Ill Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým 
obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží 
doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném 
podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel

Přílohy: 1 -změnové listy č. 69 -71,81 -106

27 -07- 2022 25-07- 2022
V Brně, dne

ředitel Divize Morava

V Jihlavě, dne..................
OHIA *s, 3.5.
Tuřanka 1554/115b 

CZ-62700 Bmo 

IČ 46342 796 

0:245342796

B9U% IQ 945 25/23918803824

0u0osKA:DN

Mgr. Karel JahOuŠeK 
člen Rady Kraje Vysočina
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Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

-2 017 600,031... 6 559 123,001

číslo 
změny

ovedeno 
v

dodatku 
č.

Zkrácený popis změny
Cena méněprací bez 

DPH
Cena viceprací 

bez DPH
Celkem změn bez DPH

69 6 Fasáda -23 691,67 208 172,71 184 481,04

70 6 Sádrokartonové konstrukce 0,00 277 919,30 277 919,30

71 6 Sanace 5E -470 602,26 918 651,93 448 049,67

81 6 Změna materiálu potrubí -270 626,40 88 915,84 "181 710,56

82 6 VCP stavba -301 320,68 405 811,44 104 490,76

83 6 Změny provozovatele IVB. Etapa -47 351,45 224 082,06 176 730,61

84 6 Vložky termohlavic -38 545,20 21 465,60 -17 079,60

85 6 Osvětlení zimní zahrady 0,00 13 965,52 13 965,52

86 6 Odvětrání strojovny VZT 0,00 109 595,28 109 595,28

87 6 Změna materiálu kanalizace 4B a 5 etapy 0,00 65 085,35 65 085,35

88 6 Změny Sil provozovatele 0,00 15 140,43 15 140,43

89 6 Změny stravovacího systému 0,00 96 306,37 96 306,37

90 6 Bourací práce 48 etapa 0,00 90 531,62 90 531,62

91 6 Zásuvky 4B a 6 etapa 0,00 52 959,51 52 959,51

92 6 Lešení 4A - 8 0,00 143 629,87 143 629,87

93 6 Bourací práce 5E 0,00 194 608,12 194 608,12

94 6 Bourací práce 6E 0,00 77 737,67 77 737,67

95 6 Omítky a spon ková ní 4B etapa 0,00 174 515,20 174 515,20

96 6 Úprava vzduchotechniky -16 157,49 59 292,54 43 135,05

97 6 Vstup do kolektoru 0,00 30 320,52 30 320,52

98 6 Úprava strojovny VZT 1.PP -73 249,11 159 707,98 86 458,87

99 6 Odvod kondenzátu -33,48 23 108,96 23 075,48

100 6 Výlevka 0153F -2 697,30 33 733,06 31 035,76

101 6 Změna kanalizace 48 -63 563,15 73 461,60 9 898,45

102 6 Chlazení kompresorovny 0,00 153 188,62 153 188,62

103 6 Stavební úpravy -663 212,92 642 775,87 -20 437,05

104 6 Úprava myčky l.PP -34 475,60 111 081,15 76 605,55

105 6 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 1 895 124,00 1 895 124,00

106 6 Změny l.PP -12 073,32 198 234,88 186 161,56

4 541 522,97|

4541522797]



Evidenční list změny stavby

P

foforev a evidenční čisto stavby:
Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smdouva o dílo (SoD) ze dne 29 11 • 2019 
pro dodatek Č. 6 ........ ,

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby

ZL69

Strany smlouvy o dílo na realzac vyse uvedené stavby uzavře 

Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 567 33 

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Bmo

Obsah: Par č Pijemce

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Dalsi doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladování 
a oceněni změn - počet listů A4 {dolženo samostatně

Objednatel

Zhotovitel

Technický dozor

Dopad do 
termínu AHO / ME *

2

3

Tehedcn38SRrOUT

a zdůvodněni

Změnový list obsahuje ocenění chybějících položek ve výkazu výměr v rozsahu fasády pro I. etapu a část Vlil. 
Etapy, fasáda jižní a východní. Provedení prací navíc znamená dopad do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

je v

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

-23 691,67 208 172,71 184 481,04

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
---------- .............................."...

_/LA
...........".......... . ""

Objednatel ing. Oldřich Homola datum i.

Technický dozor Jiří Lu*šičeb i . . AM/
7"

podpis Vý / ,3 )
... L//

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum,*” .. 3 35 d, M Apodpis • % '
.................... . 13.._...

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součásti výše uvedené Stavby budou provedeny Zmny,ježjso 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby byt projednán v souladu se smlouvou o dilo.

aStoviteL,
0,8 *5,2.8. :177
TiNankaa 554/1150 "... Ig Bronislav Lunga datum X, *, *gkutu podpis a- jf

.............." ...........A.......... - ..

Hastzby*sy) Wďtat .....
0: 463 $7 796

----- -

čisto paré: / •7

Z1.69fasada_uprava_3 2169 krycí Jist
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Evidenční list změny stavby

Obssh:

aaaatnmmumasmreessreerempppmSSv

■ tt&ev s evidenční čisto stavby
amnocnice Jhlava - rekonstrukce gastro provozu 3 energocentra

■ smlowva o dilo (SoD) ze dne 29.11 2019
změna............ . ________,__ .

SO & O ve zmně

SO01

seranysmiouvy o dílo na realizaci výse uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotasitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 15547115b, 627 00 Bmo

Paré č.

Položkový rozpočet 1

2

Výkresové část, podklady 0 3

Čislo zmny stavhy.

ZL71

Příjemce

Objednáte?

Zhotovitel

Technický dozor

Dalši doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladováni 
a ocenění změn • počet listů A,4 [doloženo samostatně]

Dopad do 
terminu

ANO / MS *

"*TnomerssArouT

Popis a zdůvodněni změny: ..... .....

Projekční instrukce řeší úpravu rozsahu a změnu skladeb vnější sanace technického kanálu pod terénem u SZ 
fasády. Dále je řešena oprava vnitřních omítek na stropě a stěně s kabelovodem v tomto technickém kanále (m.č. 
01.56S). Jedná se o ocenění projekční instrukce č, 69. Realizace prací má dopad do terminu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené ušili a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

v Kč bez DPH;

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

-470 602,26 918 651,93 448 049,67

e souhlas se změnou a Jejím zahrnutím do dodatku O dMlo:

datum 4- .... podpis

; Objednatel Ing Oldřich Homola datum podpis **>,, l
Technický dozor Jiří Lukšlček datum >W % 2 7g podpis . *A- / )

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum ”.48 podpis
/

&. /...
Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že u výše uvedeného $0/10, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokiadovny a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stah 

Evidenční list změny stavby by projednán v souladu se smlouvou o dílo.

n?a jsou 
/by. Terto

2*448 25,8,8, 1477}
iss/11S — *» 8ron*tlev Lunge

AW'™- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
č: 6,63 42 796

—"******9996—— ---------•—-—

Cislopar:
J

2L7 1_5E sanace_2 ZL71. krycí list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizac výše uvedené stavby uzavřené dne 29, 11, 2019 (dáte jen Smlouva):

Název a eidenčni čislo stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva g dilo (SoD) ze dne 29 11. 2019
Změna pro dodatek č. 6

SO a JO ve změně

SO 01

Čislo změny stavby.

ZL81

Objednatet: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jilava, 587 33

Zhotovitel OHLA ŽS, a.s,, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Bmo

Obsah

Položkový rozpočet

Paré č. Pňjemce

i Objednatel

2 Zhotovíte!

Výkresová část, podklady 3 Technický dozor

63® 
o 
g

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdúvodnéni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listů A4 {doloženo samostatně]

Dopad do 
termínu AMINE*

"ndrrsKrbur
Popis a zdůvodnění změny: .............................. .. ,
ZměnovínísFře&zář^^
navržena v měděném provedeni, a následně přecházela do potrubí ocelového. Bylo navrženo sjednocení materiálu 
na ocelové potrubí. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

jevKbzDPH

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

-270 626,40 88 915,84
-181 710,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objecinatel Ing. Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiči Lukšíček

Projektant ing. Jaroslav Rybář

podpis

datum 80.*e2. dg podpis

datum .A 24 podpis

ObjednatalzhotovHerse dohodmi, sono, ktery je soucstivýsetveden stavby,,) 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Terto 

Evidenční list změny stavby by projednán v souladu se smlouvou o dio. ""3
#

Zmna

mA,,//
Tuf:sc**a 1554/Gsernishav Lunga

6: 463 42 790

datum 2.72-202/ podpis

Čisto paré:

ZLB1_zmena_materialu_potrubi_UT ZL81 kryci list



Evidenční list změny stavby
a evidenční číslo stavby:

Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
sMtouva <3 dBo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

zmháns pro dodatek_ -
.. 3 dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Kraj Vysočina, 212kova 1882/67, Jihlava, 587 33

Apeotavhel: OHLA ŽS as,. Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

ybsah

Položkový rozpočet

■ výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
3 oceněn5 změn - počet listů A4 {dotaženo samostatné J

0

SO a 10 ve změně Čislo změny stavby

SO01 ZL82

J

Paré £. Pijemce 5

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu

ANO/NE*

Popis a zdůvodněni změny: ............. ............ ... ........... _

Zmnov list tesi doplnni položek, které byly zjistny pri realizaci pracl a ktere jsou nezbyine pro pokračovani 
prací. Jedná se o doplnění srovnávací vrstvy polystyrenbetonu na stávající nosnou stropní konstrukci, doplnění 
osvětlení kuchyňských línek, demontáže potrubí VZT v místě kolize, doplnění zásuvkových boxů, změna parapetu v 
místě luxferového okna, bourání stropu mrazícího boxu, doplnění chybějícího otlučeni omítek 1.PP, doplněni SDK 
konstrukci pod stropní konstrukci v místě výtahové šachty, odsátí chladivá stávajících mrazicích boxů, úprava 
prahu dveh na bezprahové, změna sklopného čela zvedací plošiny, a odpočet neprováděných položek. Doba 
realizace pracl je 8 dní.
Tyto skutečností nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavhodčlenit____ _________ .__ ______ _____ _____ ——__ ___ — ----------

Údaje V KČ bez DPH:
—

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

-301 320,68 405 811,44 104 490,76

o dílo:je souhlas se změnou a jejím zah mnutim do dodatku

paré;

gii #

objednatel ing Oidrich Homola datum podpis B 1

Technický dozor Jiří Lukšíček datum (66,0 podpis V Px,/ ;

Autorský doroz Jaroslav Rybá? datum 3; . g 1 podpis *-3* /

Objednáte; a Zhotovitel se dohodu, že u výše uvedeného $ono, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ježjscu 
Podrobně popsány, zdúvodnny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci zmny. jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tetto 

. _. , Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotóndtey, Bčapa***** ing. Bronistav Lunga datum 24 *.273 podpis
02-5270__________ _____ _ _____L 5__ .............. ....

BM0*: 12*634

-VNEeptace_Sšavba_18_3
ZL82_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dle jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23.11.2019
Zmna pro dodatek č. S

SO a 10 ve zmn

SO 01

číslo změny stavby.

ZL83 
. .

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 867 33

Zhotovitel: OHLA ŽS. a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Bmo

Obssh: Paré Č. Přijemee

Položkový rozpočet Objednalel

Zhotovitel

Výkresová část, podklady Technický dozor0

2

3

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladovaní 
a oceněni změn - počet listů A4 [doloženo samostatně)

Dopad do 
termínu AMO/HE

-qmesoarersarsgre

Popis a zdůvodněni změny:

Změnový list řeší Projekční instrukce řeší aktualizaci připojení gastro zařízení v etapě výstavby Mb (část 1,NP), 
doplnění vývodu teplé vody do míst. Č. 1,86F (mytí odpadních nádob), úprava pozice el. vývodů, úprava vývodů 
zemnění. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 60. Bez dopadu do termínu,

Tyto skutečností nemohl objednatel přes vynaložené ušití a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit

ijvKbezDPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

47 354,45 1 224 082,06 176 730,61

Podpis vyjadřuje souhlas se zménou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing, ldch Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšíček datum .4/ 1 podpis

Projektant ing. Jaroslav Rybář datum <2*a 27 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/0, který je součást výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány, a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

zLA2s, afvidenčrhhictemény stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dilo.

08/0246342798

627 () Brn Ing. Bronistav Lunga datum o. 72 20zý podpis

C180 pare:

^7

ZL83_Zmeny_provozovatele_IVB_alapa ZL83, kryci lisí



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizaci výse uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava ~ rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dilo (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Zrnina pro dodatek 6. $

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL84

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 887 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1564/115b, 627 00 Bmno

Obsah: Paré č, Pijemce

Položkový rozpočet Objednatel

Zhotovitel2

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnili, dokladováni 
a oceněni změn - počet listů A4 [doloženo samostatné}

0

Dopad do 
termínu

Technický dozor

A40/NE*

3

TnodissKnuT

Popis a zdůvodněni změny: ....... .................

Změnový list řeši nutnou výměnu vložek hlavic nových radiátorů, aby bylo možno osadit stávající termoregulační 
hlavice. Stávající hlavice radiátorů mají jiné než standardní Sroubení nových radiátorů, a tyto nejsou kompatibilní. 
Je nutno je vyměnit za jiný typ. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené ušili a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

v K& bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

-38 545,20 21 465,60 -17 079,60

Podpis vyjadřuje souhlas se zménou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing, Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšíček datum "é podpis

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum

Objednáte! a Zhotovitel s0_9phodB, 
podrobné peissENoehény, d 

9617*197 •

: zedeného S0/10, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Z

.pod

podpis

jsou
nygocněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby"Tento 

í lisEarjmny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dilo.

Zh oto vitel ne,, v /s9 1

Změna $lavby (ZBV) - kryci list

datum 1 1 2 • 22 2 podpis

čislo paré:

A

ZL84.yymena_vlozek_hlavicradiatoru_2 ZL84_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11.2019 (dále jen $mouva):

Název a evidenčni číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentrs
Smlouva o dilo (SoD) z dne 29. 1 t 2019
Změna pro dodatek ě. 6

SO a IO ve změně

SO 01

čísle změny slavby:

ZL85

Objednatel: Kra) Vysočina, Žižkova 1882157, Jihlava, $87 33

Zhotovitel OHIA ŽS. a.s.. Turanka 4554/115b, 627 00 Bmo

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady 1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladování , 
a oceněni změn - počet listů A4 (doložena samostatně}

Paré č. PKjemce

1 Objednáte!

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu 

.........__________

ANO/NE *

Popis a zdůvodnění změny: .......

Změnový list řeší požadavek provozovatel na doplněni nástěného osvětlení zimní zahrady. Jedná $8 o ocenění 
projekční instrukce Č. 64. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy V době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

vKEbezDPH
Cena navmhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprsci celkem

0,00
13 965,52 13 965,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou & jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dálo:

Objednatel Ing, Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšiček

Projektant Ing. Jaroslav Rybář

podpis

datum 0.4, 29 podpis

datum -A3 22. 39 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u vše.wvedeného SQ/IO, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
„podrobně popsány zMkcahnýdokiadoyhja oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční lisí změny stavby. Tamo 
aa M Tužanka 5 98/MAni 1st změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dio.

zsgtehtel.
07752700777————---------

.A, .63 42 796 ing. Bronislav Lunga datum/0/7 277 podpis

Číslo paré:
r

A,

ZL85_osvetlenizimni_zahrady_oprava% ZL85_kryci list



Evidenční list změny stavby
Nzev a evidenční čisto stavby:
Nemocnice Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra 
srtouvaodilo (SoD) ze dne 29.11 2019
-na pro dodatek Č, $

Strany smlouvy o dílo na realizac výše uvedené stavby uzavřené dne 28.11.2019
Objednatel Kraj Vysočina, žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

ZhotoviteOHLAS, a.s,, Tuřanka 1554/1 15b, 627 00 Brno

SO a 10 ve změně Číslo změny stawby:

SO 01 ZL86

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady |
0

Dalši doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladováni
a oceněni změn - počet listů A [doloženo samostatně}

se

Paré č. Phijemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu ANO / NE*

Popis a zdůvodnění změny: ... .................. ....

Projekční instrukce řeší doplněni zařízení vzduchotechniky do prostoru výměníkové stanice. Zařízení zajistí odvod 
páry od kondenzátní nádrže a zároveň zajistí celkové větrání řešeného prostoru.
Zařízení je doplněno z důvodu zvýšené vlhkosti v prostoru kondenzátní nádrže. Změnový list řeší projekční instrkci 
č. 63. Dopad do termínu 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

jeyKbezDPH

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

0,00 109 595,28 109 595,28

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel ing. Oldřich Homola datum podpis

Technický dozor JiH Lukšiček

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum

datum2 72 podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného $0/0. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmrjež js® 

podrobně popsány, zdůvodnily, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i terto Evidenční list změny stavb. Tento 
„ Evidenční Hst změny stavby by projednán v souladu se smlouvou o dílo._________ __ ____ ___ —___

T1*-**4*53+‘ - । Bronistav Lunga

a ■■ 627 024 S6.

: OHLA cač:c242,342790

datum 4 $. 2.. Zot podpis

Cisto paré:
-Í

286_0dvetran_VZT_stojovny.2 ZL86. kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dáte jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provoza a energocentra
Smlouva o dilo (SoD) ze dne 29.11 2019
Zmna pro dodatek č. 6

SO a IO ve změně

So 01

Číslo změny stavby.

ZL87

Obednatel Kraj Vysočina, ižkava 1882/57, Jihlava, 687 33

Zhotovitel: OHLA2S, a.s.. Turanka 1564/1 15b, 627 00 Bmo

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová čést. podklady 0

Dalši doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladováni , 
a oceněni změn - počet listů A4 {doloženo samostatně]

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
terminu

ANO/NE*

Popis a zdůvodněni změny;

Změnový list řeši výměnu potrubí kanalizace připojovacího potrubí od gastro žlabů pod kotli osazovanými v etapě 
Na, výměnu Části ležaté kanalizace od myček v 1.PP osazované v etapě V a výměnu vpusti u kondenzátní nádrže 
v prostoru technické místnosti v 1.PP. Výměna je navržena z důvodu vysokých teplot odpadních vod - nebylo 
zohledněno v PD. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 65. Opětovná montáž již provedeného potrubí - dopad 
do termínu 3 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

v Kč bez DPH;

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceprací celkem

0,03 65 085,35 65 085,35

Podph vyjadřuje souhlas se zménou a jejím gahrnutím do dodatku smlouvy o dílo;

Objednatel Ing, Oldiich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšíček datum 22 2, 49? podpis

Projektant Ing. Jaroslav Rybář

podpis1

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohod, že u výše uvedeného S0/0, který je součástí výše uvedené Slavby. budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční lisť změny stavby. Tento

zheivdtel

,, Evidenčni list-zmny stavby byl přetínán v souladu se smlouvou o dilo, 

1-(,-A.-*‘.š ng. Bronislav tanga datumn 4, q.„.

Tkry61#86,793.

OHLA t:c248342798
Čislo paré:Z

ZL-B7_zmena_materialu_kanalizace ZL87_krycl list



Evidenční list změny stavby

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

222

i" :

Objednatel

Technický dozor

Projektant

evidenční číslo stavby:
ce Jihlava • rekonstrukce gastro provazu a energocentra
o dto (SoD) ze dne 29. 11.2019

pro dodatek . 6

'ÍI ^rány smlouvy o dílo na realizací výše uvedené stavby uzavřené dne 29.13. 2019

I Kra) Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel- OHLA ŽS, a.s.. Tuřanka 1554/11 5b, 627 00 Bmo

SO a IO ve změně Číslo změny stavby;

SO 01 ZL88

Paré č, Příjemce

Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a 
ocenní změn - počet listu A4 (doloženo samostatně!

Dopad do 
termínu

_____

AM/ME*

?
*0* 12,. 
2 
*"s" ■

B 
1 •

Popls a zdůvodněni změny; ......... .......................... ................ .... ......

Změnový list řeší požadavek provozovatel na zajištěni přesunu silnoproudých rozvodů a úprava trasy topení a pesun 
radiátoru v rámci IB etapy kvůli vyjmutí části plochy z předáni staveniště. Jedná se o potřebu zajistit uložení výdejních 
vozíků pro výdej jídla u dočasné jídelny a zajištění jejich napojení, vč. zachování pracovního místa pro obsluhu. Bez 
dopadu do termínu.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat 
nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

VKSbezDPH:
Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací

Cena navrhovaných Méněprací 
a Viceprací celkem

0,00 15140,43 15 140,43

Podpis vyjadřuje souhlas se zrněnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Ing. Oldřich Homola datum

datum Ao A MJih' Lukšiček

ing. Jaroslav Rybář datum - Ay pa podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/O, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež j robn 
poPSnssdwvodnny, dokladayánya ocenény y Dokumentaci změny, jejíž součástí je í tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční fist 

*e 4a " *"* "15 změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

p g,. 1:45342796
ing. Bronislav Lunga datum (o " ‘2 s &o 7 7 podpis —

AA-hhdb-meg-SRr 
Z?Jslopáré:

-188.2meny_silnoproud_oprava ZL88_kryc list



Evidenční list změny stavby

■č

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnic* Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dio (SoD) ze dne 29. 11,2019
Změna pro dodatek ř. 6

SO a IO ve změně

SO 01

Čísle změny tavey:

ZL89 
.... ....

Objednatel. Kraj Vysočina, Žižkova 1882857, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b. 527 00 Bmo

Obsah; Paré č, Příjemce

Položkový rozpočet Objednalel

Zholovite2

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A4 dooženo samostatně]

Dopad do 
termínu

Technický dozor

AN0(ME*

3

nen«37cF$eW!nour

Popis a zdůvodněni změny; ........................................................... ............. ........................

Změnový Jíst řeši požadavek provozovatel na změnu stravovacího systému. Projekční instrukce řeší úpravu 
stravovacího systému v Ví. etapě výstavy, vyvolané změnou provozovatele systému. V rámci této projekční 
instrukce jsou zapracovány úpravy v rozvodech SLP (data) a NN pro připojení stravovacího systému. Jedná se o 
ocenění projekční instrukce č 55. Dopad do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci Cena navrhovaných Méněprací 
a Viceprací celkem

0,00 96 306,37 96 306,37

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: - —— - A .

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpis ‘ MA ?
$7* J

Technický dozor Jin Lukšiček datum Ao. 1/ M podpis
l 1X /

4

Projektant Ing. Jaroslav Rybár datum ? Pz . Z podpis

k
/

Objednatel a Zhotovitel se dohodí, že u výše uvedeného SO/O, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn/ 8 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny slavby, 

Evienčn list zmTénr*ta vby byl projednán v souladu se smOuvou o dílo. .... )

jsou 
ento

Zhotovitelg w
" VV‘ " 22W%". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, .*$*6a!* • 3-2 
íi /B Bronislav Lunga 

P7 * 527 M/M
datum /o. 72.237 7 podpis

Ca
.2... zs

Čisto paré:Změna sta GBV)gkryerst 10,*83*2/*
‘a As,** ; 6-c2,634

- - - - - - - -

ZL89_zmena_stravovaci.syetem ZL89_kryci list



Evidenční list změny stavby

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

SO a 10 ve změně Číslo změny stavby

SO 01 ZL90

Názey a evidenčni číslo stavby:
Memoenice Jihlava - rekonstrukce gastre provozu a energocen*a
Smiouva o diko (SoD) ze dne 29.11 2019

Strany smlouvy o dílo na realizac výše uvedené stavby uzavřené dne 28. 11 2019 (dále jen Smlouva):

Objednstet Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jhieys, 887 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s,, Tuřanka 1554/115b. 627 00 Bmo

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2

30

Zhotovitel

Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdvodnéni, dokladováni 
a ocelní změn - počet listů A4 {doloženo samostatné]

Dopad do 
termínu

ANO/HE

Popis a zdůvodněni změny:

Změnový list řeší zastiženou skutečnost v nutmném rozsahu provedení bouracích prací v 1 ,NP v ráma 4B etapy 
Jedná se o chybějící položky výkazu výměr, bourání stropu mrazícího boxu vč. odstranění tepelné izolace, vyšší 
mocnost vrstev betonu v podlaze, demontáže ocelových konstrukci s výplní pod stropem varny 1.NP. Práce budou 
provedeny dopadem do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných MAénprsci 

a Viceprací celkem :

0,00 90 531,62 90 531,62

R, 
a ■■
u- 

$: ■ ': j

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dilo:

Objednatel ing. Oldřich Hornola datum

í q I 
podpis) : • $/M

NaW/
(M

Technický dozor Jiři Lukšíček datum A { é 27 • podpis % %4()
Projektant Ing. Jaroslav Rybáf datum - -e 7 "

é 6 *
podpis /

Objednatel a Zholovite! se dohodli, že u výše uvedeného $0/0, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmrjež jsaus 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby, Terlo 
pa eg, Evidetpni,#ist změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dio. .

ToFsn*a 1554/% 15b
Ing, Bronislav Lunga

CE - 827 00 s70
datum/fg 2.2522 podpis sEh-

' = OHIA
1)-ay6s4s42 7e

08:c246342796

" .. "" "
Čisto paré: A 

ý „4 
/

Z L90_bouraci_prace_4B_uprava ZL90_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.112019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční čislo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o diko (SoD) ze dne 29. 11. 2019
Změna pro dodatek č. 6

SO 3 O ve změně

SO 01

Čislo změny stawy:

ZL91

Objednatel: Kraj Vysočina, 2lžkova 1882/57, JIlava, $87 33

Zhotovitel: OHLA ŽS. a.s., Tuřanka 1554/1 15b, 627 00 Brno

Obsah Paréč Příjemce

Položkový rozpočet Objednatel

Zhotovilet2

Výkresová &ást, podklady Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 
8 ocenění změn - počet listů A doloženo samostatně)

Dopad do 
termínu

ANO/MB*

3

TenodiaiseSkroT

Popis a zdůvodněni změny: ___________ _______ ______

Změnový list řeší požadavek provozovatel na zásuvek pro obsluhu gastro vybavení v rozsahu 4B a 6. etapy. Jedn 
se o ocenění projekčni instrukce č. 67.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené ušití a provedené průzkumy v době zaclání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

jevKEbezOPH:
Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací

Cena navrhovaných Méněprací 
a Viceprací celkem

0,00 52 959,51 52 959,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: /
Objednatel Ing. Oldřch Homola datum podpis *22*

-N
v 3 1..._

Technický dozor Jiří Lukšíček datum 4,2,A 20. podpis N,?... .

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum A A. 2 2
8\ f

Objednáte! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/iO, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmnye 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součást je i tento Evidenčni list změny stavby. Tent 
~3 25, aEvidencélzmny stavby byl projednán V souladu se smlouvou o dilo.

248,, 1181788133/7735* .... . '
jr *, cz . $X7 o Ssk Ing. Bronislav Lunga

_:0s__A 828422x06___ . ........... ..............
datum 24 /Zo22 podpis

S’ , 
———7

■ 86/8246342796 "tnu" ■■■" -.. .. — čisto paré:

ZL9% zasuvky.4BSE ZL91 „krycí list



Evidenční list změny stavby

Strany $miouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29,11 2019 (dáte jen Smiouva):

Název a evidenční čísla stavby; SO a iO ve zrněné Čislo změn stavby;
Nemocnice Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smiouva o dilo (SoD) ze dne 29.11. 2019 SO 01 ZL92
Změna pro dodatek č. €

Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel; OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1564/116, 627 00 Bmno

se

Obsah; Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1
1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady
0 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladováni a 
oceněni změn - počet listů A4 {doloženo samostatné] 1 Dopad do termínu ANO/NE*

Popis a zdůvodněni změny;

Změnový list řeší doplnění výkazu výměr o chybějící položky pronájmu lešení při provádění prací na etapě 4A a části 8 etapy. 
Jedná se o doplněni položek die běžného standardu ocenění stavebních prací, kdy se cena za pronájem počítá ve dnech 
nutného pronájmu. Provedení bez dopadu do terminu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v 
zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci Cena navrhovaných Máněpraci a
Vicepraci celkem

0,00 143 629,87 143 629,87

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: Xo,a—......... !...IM ..% ...... . ............ .

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum
1 

podpisn,B

Technický dozor Jiří Lukšíček datum , , ) )... : ? podpis
" •...1 " ...
4 „ : 
kU‘.. .

Projektant ing. Jaroslav Rybář datum s> • , 7 ?
"" ' " ***,-*

r- podpis \
)

Objednatel a Zhotovitel se dohodl, Že u výše uvedeného $0/0. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ježjsonespodrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentací změny, jejíž součásti je i tento Evidenčni Hst změny stavby. Tento Evidenční fist žthény stavby 

byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

i Zhotovitel 0Ms.f $.3. /177; 
: _ Turanke 1556/1130 "

Ing. Bronislav Lunga datum r" i, 27,5 »" " **-16 podpis
<2

/0
i mněna,, (ZBM2*9ý3 #91559

:2 Xw, 6-? s: 4,63 42 796
yyrurtrLn ' " m I me.... nri.iiiíinnírtiir.Ti .li... iiTmrrrr nrm... 1 I.I - -i.muu,il jll-

čisto paré; —77..... ......
/ 7

Z192Leseni_4A_8_Evychodniseverni ZL92_kryc list



Evidenční Hst změny stavby

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

"s4,
Název a evidenční čiso stavby
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provoz a energocentra
Smiouvs o dilo (SoD) ze dne 29. i 1. 2019
Zmna pro dodatek č. 6

SO a 10 ve změně Číslo změny stavby: .

SO 01 ZL93
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smiouva).

Objednatel; Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 567 33

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Bmo

Paré č. Příjemce

1 Objednáte!

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdúvodnéni, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A,4 [doloženo samostatně}

Dopad do 
termínu

PNO/A

*nfodTcT"SSRrOUIT

Popis a zdůvodněni změny: ..  ......... ............ .. ............. .... ... ........... ..........

Změnový Hst řeši zastiženou skutečnost v nutném rozsahu provedení bouracích prací v 1 .PP v rámci 5.
etapy Jedná se o provedeni prací, jejichž nutnost provedeni vyplynula až po zahájení bourání. Skladba stěn 
chladicích a mrazících boxů se navíc skládá z další vrstvy tepelné izolace v mocnisti až 200 mm, a je opatřena 
kotvenou KARÍ sítí vč. stříkané omítky a pod obkladem je doplněno rabocivé pletivo. Dále je tato skladba použita i 
na stropy boxů. Doba provádění práce navíc je 10 prac. dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

13 : 
3#} 
42

v Kč bez DPH:

#tavb

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Můnépraci 

a Vicepraci celkem

0,00 194 608,12 194 608,12 =

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
/1 X,

. / 1.a!__M_ _

Objednatel Ing. Oldiich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšiček 2. 2?2 podpis p i

Projektant Ing. Jaroslav Rybář datum »,. 22
gqný í 

podpis/

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že u výše uvedeného $0/10, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmdjh, jež jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejž součásti je i tento Evidenčni list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

091.*, 23, a.
"t5 *# Tuésny‘es 1556/* 151;

igBronislav Lunga datum 24. $. Cop (, / podpis %) 
_________:______ ________

Ě:46342 796
mereésmnestnt-6p-*4m*-*4é

paré:

2L93,.5Ebouraci_prace_5 ZL93_kryc list



Obsah:

Evidenční list změny stavby :
: 1 NAzev a evidenční čislo stavby: i

i Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra j

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11 2019
i Změna pro dodatek , 6

i SO a 10 ve změně ■

SO 01

i Číslo změny stavby i

ZL94

Strany smlouvy o dílo na realizac? výše uvedené slavby uzavřené dne 29.11, 2019 (dále jen Smiouva)

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLAS, a.s., Tuřanka 1554/11 5b. 627 00 Bmno

Paré č Příjemce

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Dalši doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně}

Objednatel

2

3

Zhotovitel

Technický dozor

Dopad do '

termínu ;. Am/w

Popis a zdůvodněni změny: .............. .... ..................

Změnový i st feši oceněni demontáže dočasných SDK příček zhotovených v rámci H. etapy ve 2.NP včetně 
demontáže vstupních dveří, interiérových oken, elektroinstalace, osvětlení a rozvodů VZT, Dočasné příčky byly 
zhotoveny v rámci projekčních instrukcí č. 030 a 033, Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 75. Dopad to 
termínu realizace v rozsahu 2 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené ušití a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

VKčbezDPH:

1

■Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací i
Cena navrhovaných Méněprací 

í a Vicepraci celkem

0,00
—J ■ 77 737,67

2
í 77 737,67 ;

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
: ' '
Objednatel Ing, Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšiček datum 6 . I. Cot? . podpis

Ing. Jaroslav Rybář datum 7713 *,. podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, že u výše uvedeného SO/ÍO, který je současti výše uvedené Stavby, budou pr 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocenény v Dokumentaci změny, jeji součásti je i tento Evidenčni 

OHLA 25, 3 s.Evidehčntst změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dtto.

a • 627008/04 ing, Bronislav Lunga datum 24Er- podpis

OHI

podpis

4
islo pané?

466

,800 
ento

Z1.94_bourani_sE ZL94_kryci list



Evidenční Hst změny stavby

Obsah:

Položkový rozpočet

Autorský doroz

SO a IO ve změně Čislo změny stavby:

SO 01 ZL95

Název a evidenční Číslo slavby:
Nemornice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smouva o dik (SoD) ze dne 29. 11. 2019

': Změna pro dodatek č. §

Strany smlouvy o dio na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dáte jer Smlouva):

■ Objednatel: Kra Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

■ Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Bmo

Výkresová část podklady

Dalši doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]

Paré č. Pňjemce

Objednatel

2

3

Dopad do 
termínu

Zhotovitel

Technický dozor

ANOIAE

*neticTsrskmouT

Popls.& zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění skutečného rozsahu bouracích prací - otlučení omítky a provedení omítky nové rozsahu 
1.PPy rámci 4B etapy. Jedná se o doplnění matematicky správného součtu rozsahu provedených prací. Dále se 
změnovým listem doplňuji práce potřebné k spojení betonových litých podlah v rámci provádění etapizace mezi 4A 
a 4B etapou. Provedeni prací má dopad do termínu realizace stavby, navýšeni doby realizace představuje dobu 2 
dnů na provedeni sponkováni a dobu 6 dnů provedení omítek.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 

__,,„__ ______ ______ __________ ___________________
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Méněprací 

3 Vicepraci celkem

0,00 174 515,20 174515,20

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dilo:

Ing. Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiš Lukšiček

Ing. Jaroslav Rybář datum

podpis

87 podpis

datum 4), i Agle podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného 50/0, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmény. jsa 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocenény v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční Hst změny stavby. Tento 

Evidenční Ust změny stavby by projednán v souladu se smlouvou o dilo.

021829,2,8, p,
, : ‘In, Bronislav LungaTofanka 1554/115 •.. a

datum 44,20 podpis

C: *63 4% 796
Číslo paré:

?-Wr- "-S9eeg zespre

-R -*

ZL85_omitky4B_sponkavani ZL95_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2019 (dáte jen Smlouva):

Název a evidenčni čisio stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu s energocentra

Smlouva o dilo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

Změna pro dodatek č. 6

SO a IO ve změně

SO 01

číslo změny stavby!

ZL96

Objednalel Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, JIhtava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.. Tuřanka 1554/115 b. 627 CO Bmo

Obsah:

Položkový rozpočet

Výkresová část, podklady

Paré č. Příjemce

Objednalel

2

3

Zhotovitel

Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listu A4 [doloženo samostatně]

Dopad do 
termínu AN0/A*

TenoccrsskmnouT

Popis a zdůvodněni změny:

Změnový list řeší úpravu VZT potrubí u jednotky vzduchotechniky v m. č. 2,39F z důvodu kolize se stropem 
strojovny a doplnění odpočtu částí protipožárního obkladu potrubí a nahrazení požární izolací VZT potrubí. Tyto 
změny budou provedeny bez dopadu do terminu.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto zmény jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavbundenit

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných AAénpraci 

a Vicepraci celkem

16 157,49 59 292,54 43 135,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jgjím zahrnutím do dodatku smlouvy o díto:

Objednatel ing. Oldrich Homola datum

Technický dozor Jiři Lukšíček datum

Autorský doroz ing. Jaroslav Rybář

Objednatel a Zhotovitel se dohodN, že u výše uvedeného S0/10, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Z 
podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí e i tento Evidenční list změny $ 

Evidenčni last změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dite.

podpi

» htl podpls

podpis

, jež jsos 
. Terto

Zhobpvitei Slít A 23, *.5. “ha Bronislav Lunga

- krygé st? 06 800 
1č:453 42 7/9b

OHLA 06c26634275 ~

datum as* podpis

Čisto paré:

ZL95_VZT_upravy. 4 ZL96.krycilist
l



Evidenční list změny stavby

Popis 3 zdůvodnění zmény:

Objednatel

Technický dozor

Autorský doroz

OHLA 2%, 

Tuřanka4554/*1*h

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené slavby uzavřené dne 29,11 2019 (dále jen Smlouva):

—— .....................
Název a evidenčni číslo stavby
Hemocnice Jihlava - rekenstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dik? (SoD) ze dne 29. 11.2013
Zmna prs dedatek č. $

SO a 10 ve změně

SO 01

číslo změny staviy:

ZL97

Objednatel: Kraj Vysočina, žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel; OHLA ŽS a.s , Tuřanka 1664/115 b, 627 00 Bmo

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady r***^'*!

Další doklady nezbytné pro popis, Mně zdůvodnění, dokladování , 
a ocenění změn • počet listů A,4 (doloženo samostatné]

Paré & Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
terminu

ANO/NE*

Změnový list řeši doplnění prostupu do kolektoru VZT v místě 1.PP. Původní vstup je v kolizi s novým staveb po 
rekonstrukci. Jedná se ooceněni projekční instrukce č. 68. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, 
navýšení doby realizace představuje dobu 2 dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohiednít. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
---------------------------------------------- ---------- --------------------- ------------------------------ ------- ---- ------------------------------- -----

Údaje Y Kč bez OPU:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Viceprací
Cena navrhovaných Méněprací 

a Vicepraci celkem

0,00 30 320,52 30 320,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dilo:

Ing. Oldřich Homola

Jiří Lukšiček

Ing, Jaroslav Rybář

datum

datum 470,4 027 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/O, který je součást výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, 22 Jsot 

 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny slavby*Tent 
Evidenční list zmény stavby by projednán v souladu se smlouvou o dilo.

. ‘In. Bronislav Lunga

LT/- 
0 
17

2' ■

ahl■
1 

2

2
*2

a

' ha ■

16, 463

2L97.ystup_de_kolektaru

datum A* 9&ažg podpis _

Čislo paré:

ZL97_kryctlist



Evidenční list změny stavby 1.

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené slavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenčni čislo stavby SO a 10 ve změně ‘
1

; Čislo Změny stavty: j
Nemocnic* Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smiouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 $001 ZL98
Změna pro dodatek č. 6 3

Objednatel. Kraj Vysočina, Žižkova 1882157, JIhlave, 687 33

Zhotovitel; OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Bmo

Obsah: "T Paré č. Příjemce

Položkový rozpocel

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatné]

1

2

3

Dopad do 
termínu

Objednatel

Zhotovitel

Technický dozor

N0/AE

Í
 Popis a zdůvodněni změny: ... ................................................ . ................ .

Zmnovy list resi zhotoveni sdrokartonove pricky kolem VZT jeonotky umistne v m.c, 01.48 VPP Dale jscu
řešeny nezbytné úpravy ZTI (doplnění a úprava polohy podlahové vpusti) a nezbytné úpravy elektroinstalace

j (úprava polohy svítidel, doplnění svítidel, doplnění vypínačů, apod.) Jedná se ooceněni projekční instrukce č, 70.
Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, v rozsahu 2 dnů.
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 

ředpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
taxhuodčlnn_ —____ wam

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménpraci
p'.... ....... . ... . ......... . ..."""^I 
. Cena navrhovaných Vicepraci i Cena navrhovaných Méněptea 

a Vicepraci celkem

-73 249,11 | 159707,98 : 86 458,87

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a Jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o djh:

jecnatel Ing. Oldřich Homola datum

echnický dozor jří Lukšiček

Autorský doroz Ing Jaroslav Rybář

datum 447 5,2ze podps

datum 27 &e2A-podpis

podpl\

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného $0/0, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jebzjsou 
podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a ocenény v Dokumentad změny, jejíž součósti je i tento Evidenční list zmény stavby eno 

Evidenční tist změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dilo. *,)

0*41.823,*,. (179
1554/1150

e *63 *2796

datum 29.4.224 podpis

WČisl paré:

ZL98_Uprava_kryli VZTjednotky ZL95_kryc list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby.
Nemocnice Jihlava * rekonstrukce gastro provozu a energocentrs
Smlouva o dilo (SoD) ze dne 29. 11. .2019
Změna pro dodatek . 8

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavy:

ZL99

Objednatel. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.. Tuřanka 1554/115 b. 627 00 Bmo

Obsah: Paré č. Příjemce

Položkový rozpočet 1 1 Objednatel

2 Zhotovitel

Výkresová část, podklady I0 3 Technický dozor

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování 
a ocenění změn - počet listů A4 (doloeno samostatně] 1

*rrw -"u I.IUUUIUImu™™™.™.

Dopad do 
termínu 

. . . ...

"*53-3 II -8

ANO/NE*

Popis a zdúvodnéni změny: .............. .......

Změnový list řeší doplnění odvodu kondenzátu z chladíc! jednotky studeně kuchyně v m.č. 161F. Jedná se 
ooceněni projekční instrukce č.71 Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby, doba realizace je 1 
Hon
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené ušili a provedené průzkumy V době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
staxhundělenit__ _____________ __ 1—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —

Údaje V Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Méněprací 

a Vicepraci celkem

-33,43 23 108,96 23 075,48

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednáte) Ing. Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiři Lukšiček datum 7 ? .19 podpis

Autorský doroz Ing. Jaroslav Rybář 0.3

podph

279

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výšeyxedeného S00, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Zr 
podrobně popsány, zdúvodnéyy dahladovnpapceněny v Dokumentad změny, jejíž součásti je i tento Evidenční lst změny 

0bh" " ‘Eyiderná 5 zrněny slavby byl projednán v souladu se smlouvou o dilo.
eg -nes .. ,4176 n

(.2'3- . Ing. Bronislav Lunga
; K- 6,63 4% 7*

, jež jsou 
by. Tento

Změrsty

dalum 42. 22:2 podpis

Číslo paré: /

«L99.odvod_, kondenzalu_3 ZL99. kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dilo na realizací výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dáte jen Smlouva):

Název a evidenční čista stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smiouva o dilo (SoD) ze dne 29 11.2019
Změna pro dodatek . 6

SO a 10 ve změně

SO 01

Čisto změny stavhy:

ZL100

Objednatel: Kraj Vysočina, Žukova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA žs as.. Turanka 1554/116 b, 627 00 Brno

Obsah;

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady 01

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladováni
a ocenění změn - počet listů A4 {doloženo samostatně]

Paré č. Příjemce

1 Objednatel '

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu

ANO/NE*

Popis a zdůvodněni změny: .... ... ... ..... .

Změnový list řeší doplnění Projekční instrukce řeší doplnění výlevky a výtokového ventilu 3/4 v míst. č. 01.53F v 
etapě č. V. Požadavek provozovatele objektu. Jedná se oocenéní projekční instrukce č. 72. Provedení prací má 
dopad do termínu realizace stavby, navýšení doby realizace o 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadáni zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménpraci Cena navrhovaných Vicepraci Cena navrhovaných Ménéprac 
a Vicepraci celkem

697,30 33 733,06 31 035,76—--—------—-- -——-- --- -——
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: / \ V

- .............. \ \WN/U T
Objednatel Ing. Oldřich Homola datum podpf•-. \ 2 i

Technický dozor -itukšiček datum 2, 1,77 podpis •—&. ’

----- --- ------

Autorský doros Ing. Jaroslav Rybéř datum g,-, 2a "podpis W /

Sednatela Zhotovitels,d9h044,n#Mý*eedeného 50/10, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmblj. jež jsou 
. chsdrebněpepg®ty, zdúyodnsenydeladovany a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list zrněny stavy Tento 

23s / "a, uf bn "videnni list změny stavby byt projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotezitl OHLA 0tČ.:2.4*6,342/5* Ing Bronislav Lunga datom,g-*2* podpis 6./

.... ....... .. . . .„27)6
Změna stavby (ZBV) - krycí list číslo paré: / 4

/ 7

ZL100_vylevka_01 53F.3 ZL100_krycilist



ZL 10 1_emena_kana lizace_4 B ZL101.krya list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2018 {dál jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice ihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dio (SoD) ze dne 29. 11. 201 $
Změna pro dodatek č. $

SO a 10 ve změně

SO 01

číslo změny siavby:

ZL102

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, ihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA žs a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Bro

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady r**^***!

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni
a ocenni změn - počet listu A4 (doloženo samostatné!

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovíte!

3 Technický dozor

Dopad do 
termínu

ANO/NE

Popis a zdůvodněni změny; ..... .......... ... . .. ...

Změnový list řeší doplnění chlazení do místnosti č. 1,33F (kompresorovna) v 1.NP. objektu. Budou přesunuty 2 
dočasné klimatizační jednotky z 1.PP do míst, kompresorovny. Zároveň budou přesunuty 2 kondenzační jednotky 
náležející ke klima jednotkám z 2.NP na střechu objektu . Jedná se oocenéní projekční instrukce č. 74. Provedeni 
prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečností nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárně provedení stavby nezbytné a nelze je od 

________________ _____ _______ ___________________ __ __
Údaje v KS bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpraci Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Meněpacl 

a Vicepraci celkem

0,00 153 188,62 153 188,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
... .... K"N.... ,...... . .....
. ....../ a *,/ ........

Objednatel ing. Okřich Homola datum podpis
__2_..... .

Technický dozor Jili Lukšiček datum .1.1 podpis
/A /

Autorský doraz Ing. Jaroslav Rybář datum Ag.3 22. podpis \K /
Objednatel a Zhotovitel se dohodli. Že u výše uvedeného $0/0. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny zhéný)e jsou 

podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentací změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s»w. Tenis 
Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo. 5

ZhedMftet ~ p, - । , , , ig Bronislav Lunga
• Tfan*a5%4/113h datum *., 177 podpis -4y

zmg"astavp/‘iz2e i - krBsgTTttEtha
7 iC: 453 42 796

1 - ... "-n "" Číslo paré: • ,
./ z7

ZL102. chlazeni_kompresoro vny.2 ZL102_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dik na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11. 2019 (dál jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smiouva o dilo (SoD) ze dne 29. 11. 201 9

Změna pro dodatek í. 6

SO a 10 ve změně

SO 01

Čisto jmény stavy:

ZL103

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Popis a zdůvodněni změny: ......... ........ ....... ........

Změnový list řeší provedeni práci v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o 
provedení sádrokartonových konstrukcí, vrtání prostupů do skrtých základových konstrukcí, doplnění chybějících 
sítí proti hmyzu, provedení postřiku stávajícího zdivá, trubkování rozvodu SIL, dozděni parapetu okna 2.NP, 
reprofilace omítkou poškození stropní onstrukce v 1 PP, Provedení prací nemá dopad do termínu realizace

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložená úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
staxbuodělnait

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménépraci Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Ménépraci 

a Vicepraci celkem

663 212,92 642 775,87 -20 437,05

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dio:
. ......
........1 X.. J........

Objednatel ing. Oidnch Homola datum
\ i 2% $ 

podpis "“INN

Technický dozor Jiří Lukšiček datun ?i 1,012 podpis VgÝ .1>:a U//
Autorský doroz ing. Jaroslav Rybář datum 2,0. 22- podpis *3,,

■ 1■ ■■■

Objednatel a Zhotovíte} se dohodli, že u výše uvedeného SO/iO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční kst změny stav 

Evidenční list změny stavby by) projednán v souladu se smlouvou o dilo.

Ryjež jsou 
by. Tento

4 0#LA*.5,8.8 *77

otoviteb , Tuřankta 1 594/1 15b — ing Bronislav Lunga datum 25 5 %22. POdPis 5-7
Cisto paré: . /

/

ZL1 03_zmeny_stavba 3 ZL103 krycí list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční čisto stavby:
Nemocnice Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a onergocentra
Smlouva o dio (SoD) ze dna 29. 11.2019
Změna pro dodatek č. 6

SO a JO ve změně

SO 01

Číslo změny stasty:

ZL104

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.. Turanka 1554/115 b, 82700

Obsah:

Položkový rozpočet 1

Výkresová část, podklady —0

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladovaní
a oceněni změn - počet listů A4 (doloženo samostatně.

Paré č. Příjemce

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3 Technický dozor

....... ......... — ......... .

Dopad do 
termínu ANOINE

Popis a zdůvodněni změny:

Změnový list řeší aktualizaci rozvodů TZB pro technologické zařízení gastra v etapě č V. v 1 .PP objektu (tunelová 
parní myčka). Požadavek dodavatele gastro zařízení a provozovatele. Jedná se oocenéní projekční instrukce č. 76. 
Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby v rozsahu 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
staxbuodčlenit__ _________ ____m__ _____

Údaje v Ké bez DPH:

Cena navrhovaných Ménépraci Cena navrhovaných Vicepraci 
. ..

Cena navrhovaných Ménpraci 
a Vicepraci celkem

-34 475,60 111 081,15 76 605,55

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a Jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum

Technický dozor Jiří Lukšiček datum 2+ , 2.,- podpis

Autorský doroz Ing. Jaroslav Rybář datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného $0/10, který je součásti výše uvedené Stavby, budou pr 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční

94LA *s aEyidenčntizmTěny stavby by projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Tužanks 1 33*/% 2b
. „rpam ing Bronislav Lunga dalum 2 722 podpis

zmnasta kyfmFT
' OHLA .6:2463477%*

podpis

číslo paré:

y, jež jsou 
vby. Tento

ZL1 04_mycka 1 PP ZL104_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11, 2019 (dále jen Smlouva):

Název a evidenční číslo stavby:
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smlouva o dilo (SoD) ze dne 29 11.2019

Změna pro dodatek . s

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavoy:

ZL105

Objednatel: Kraj Vysočina, Žužkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel; OHLAžS, a.s,, Tuřanka 1554/115b, 62700 Brno

Obsah:

Položkový rozpočet i

Výkresová část, podklady í
0

r”
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatné}

L.
i

Paré &. Příjemce

1

2

3

Dopad do 
terminu

Objednatel

Zhotovitel

Technický dozor

*

AM4/NE*

"nemomrerssKznour"

Popis a zdůvodněni zmény: _________

Provádění prací zahrnutých ve změnových listech, které byli uzavřeny, způsobují dopad do celkové doby provádění. 
Zhotovitel oprávněně nárokuje prodloužení termínu, jehož součástí je i navýšení vedlejších rozpočtových nákladů, 
odpovídajících prodloužení doby výstavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od 
stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménépraci Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Ménpraci 

a Vicepraci celkem

0,00 1 895 124,00 1 895 124,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:
>. / .

A___________

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum
podpis qwy%

Technický dozor JN Lukšiček datum A/Ybe
k

podpis
í \ y

M//
Projektant Ing, Jaroslav Rybář datum 43- 22 podpis ‘*, %, 

"‘4,w
Objednatel a Zhotovitei se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO. který je součástí výše uvedené Siavby, budou provedeny Změny,esž jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentsci změny, jejíž součásti je i tento Evidenční list změny stavby. Tero 

Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dile.

OHLA ás, • $. :. . Ing. Bronslav Lunga datum 2.4*2022 podpis M
6 *kayby 1# 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čisto par:

/ 7
DA:0246*8577

21105.VRN_posun_2_bunkyskutecnost_d ZL105_kryci list



Evidenční list změny stavby

Strany smlouvy o dílo na reafizaci výše uveden stavby uzavřené dne 29,11. 2019 (dáte jen Smlouva):

Název a evidenčni číslo stavby
Nemocnice Jihlava • rekonstrukce gastro provozu a energocentra
Smiouva o dilo (SoD) ze dne 29 11. 2019
Zrnina pro dodatek . 6

SO a ÍOve změně

SO 01

Číslo změny sta\t>y:

ZL106

Objednatel: Kraj Vysočina, 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1854/115 b, 627 00 Brno
Obsah: Paréč. PMjemce

Položkový rozpočet Objednatel

Zhotovíte!2

Výkresová část, podklady

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodněni, dokladováni 
a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně)

Dopad do 
termínu

Technický dozor

ANO/M

3

"nenoderseskroEIT

Popis a zdůvodněni zmény: ................... ............. ... ............. ...................

Změnový list řeší doplnění rozvodů ZTI pro pračku a sušičku + rozvody El v místnostech Č. 01,55F, 01.56F a 
01.57F v 1.PP, doplnění osvětlení do prostoru energetického kanálu, kde vlivem demontáže rozvaděčů byl 
demontováno trafo 230V/24V, doplněni datových zásuvek pro IP telefony v 1PP do m.č. 1.25F, 153f a 2.NP m.. 
2.32F, změnu orientace otevírání dveří do míst č. 01.57F (osazeni těchto dveří je již řešeno v rámci projekční 
instrukci Č, 056), změna polohy příčky mezi m.č. 01.57F a 01.58 včetně nutnosti doplnění keramického obkladu a 
podhledu. Jedná se oocenéní projekční instrukce č. 77. Provedení prací má dopad do termínu realizace stavby v

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky 
předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedeni stavby nezbytné a nelze je od 
staxhxodělenitm

Údaje V Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Ménépraci Cena navrhovaných Vicepraci
Cena navrhovaných Ménpraci 

a Vicepraci celkem

-12 073,32 198234,88 186161,56

souhlas se změnou a im do dodatku o dílo:

ísl paré;

Objednatel Ing. Oldřich Homola datum

11X
podpi, 1182 3

"*89$ ý o

Technický dozor Jiří Lukšiček datum Y 6.222 podpis
•

4•/

Autorský doroz Ing. Jaroslav Rybář datum * Me podpis \
/

Objednáte! a Zhotovitei se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součásti výše uvedená Stavby, budou provedeny Zm 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci zmény, jeji součásti je i tento Evidenční list změny st 

, &, - Evidenni list změny stavby byl projednán V souladu se smlouvou o dílo.

xpjež jseu 
avby. Tento '

203.3 1,38*1 1 ’ - ing. Bronisiav Lunga

cz - 627 90 85586
datum 2462s. podpis ‘

•

#kryiM*7

ueahusa AML.&. *
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