
Protokol o změně díla Změnový list D1

Změnu vyvolal:

x
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
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sazba: 21%

0,00%
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9,96%

Předmět díla: „Odborná oprava původních dřevěných oken na objektu Besedního domu v Ivančicích(3.etapa)“
Objekt: Besední dům v Ivančicích
Objednatel: Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
TDI: Ing. Petr Řídký
Projektant:

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
1) Rozsah zakázky se rozšířil na základě požadavků orgánů památkové péče o 6 ks dřevěných oken v přístavbě Besedníhodomu vč. demontáže starých oken, montáže a zednického zapravení ostění nových oken. Cena za 1 ks okna 23 340,00 Kčbez DPH, tj. za 6 ks oken celkem 140 040,00 Kč bez DPH.2) Po demontáži obložení v hlavním sále Besedního domu byly objeveny části staré soklové a podparapetní římsy, kterábezprostředně navazuje na okna v sále, proto budou tyto dřevěné prvky doplněny. Cena za soklovou a podparapetní římsu51.440,-Kč bez DPH.                                                                                                                                                 3) Vzhledemk vícepracem je prodloužen termín dokončení zakázky do 10. 7. 2017.
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Zhotovitel
Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realizované v rámci rezervy
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD, KD
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Cenový nárůst za změnu č. D2 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 191 480,00
Výše DPH 40 210,80
náklady na změnu vč. DPH 231 690,80
Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 922 480,00
Cena díla dle změny č. D2 bez DPH 2 113 960,00
Cena díla dle změny č. D2 vč. DPH 2 557 891,60
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VZ Méněpráce celkem bez DPH 0,00
Vícepráce celkem bez DPH 191 480,00
Hodnota změny č.D2 celkem 191 480,00

TDI:
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íny Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: 10.7.2017
podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

Objednatel (statutární zástupce):
přílohy

Přílohy:Změnový list č.1
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Změnu odsouhlasil: datum

Projektant:


