
MmM Z_OI_013

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano

185 828,00 Kč                                                                         

1 000,00 Kč                                                                             

186 828,00 Kč                                                                         

ne

Změnový list č.   1     ze dne 12.6.2017

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

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

Původní řešení dle smluvní dokumentace:  Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové 

bezpečnostní dopadové plochy. Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem bez její 

montáže. 

Nové řešení:  Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy. 

Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem včetně její montáže.

Zdůvodnění změny:  Součástí workoutového hřiště musí být i provozní řád, umístěný v jeho blízkosti. Vzhledem 

ke skutečnosti, že hřiště bude v provozu 3 dny po jeho realizaci, je nutné současně s montáží workoutového hřiště 

provést ihned i montáž tabule s provozním řádem.  

Nová cena díla vč. DPH:

  784/OI/2017

Dodávku a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní 

dopadové plochy do areálu vodní nádrže Matylda v Mostě

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
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MmM Z_OI_013

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu:  

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení):  , ekonomka

Datum:  13.6.2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:  12.6.2017

Datum:   12.6.2017

Datum:  12.6.2017

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  , vedoucí odboru inverstic

Datum: 

Datum:  13.6.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):  referntka OI

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):   referntka OI

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  
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